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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 1,764,075,204,459        

กรุงเทพมหานคร 1,764,075,204,459        

ส านักนายกรฐัมนตรี 35,881,919,300           

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 2,124,176,800            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 333,708,000              

โครงการบริหารจดัการไมม้ค่ีาเพือ่ประโยชนข์องแผน่ดนิ 333,708,000              

อ านวยการบริหารจดัการไมม้ค่ีาเพือ่ประโยชนข์องแผน่ดนิ 333,708,000              

งบด าเนินงาน 965,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 965,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 627,300                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 197,700                      

งบลงทนุ 332,743,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,743,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,743,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารของกองทพับก แขวงวชริะ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 319,182,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑ ์ระยะที่ 1  แขวง

วชริะ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,561,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารของกองทพับก แขวงวชริะ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 11,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 148,061,700              

การเสริมสรา้งเอกลกัษณ์ของชาตแิละเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 148,061,700              

จดัท าแผน พฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งเอกลกัษณ์ของชาติ 148,061,700              

งบด าเนินงาน 8,795,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,295,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 791,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,272,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 224,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 676,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 139,266,000              

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งเอกลกัษข์องชาติและเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ปลูกไทยในแบบพ่อ 0 9,266,000                    

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

03100000 กรุงเทพมหานคร
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเฉลมิพระเกยีรติและเทดิทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 130,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 680,194,900              

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ์ 680,194,900              

เพิม่ขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ์

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 680,194,900              

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 55,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 445,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 221,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 45,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 230,800                      

งบรายจ่ายอื่น 679,194,900              

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ 0 679,194,900                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 208,000,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการของทอ้งถิน่ 208,000,000              

การจดัสรรเงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทอ้งถิน่ 208,000,000              

งบอดุหนุน 208,000,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 208,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นรางวลัส าหรบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่จูงใจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการของทอ้งถิน่ 0 208,000,000                 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 322,200                   

โครงการปลกุจติส านึกและเสริมสรา้งความตระหนกัเพือ่ต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิิ

ชอบ 322,200                   

ปลูกจติส านึกและสรา้งเครือขา่ยในการเฝ้าระวงัและต่อตา้นการทจุริต 322,200                   

งบรายจ่ายอื่น 322,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการปลกุจติส านึกและเสริมสรา้งความตระหนกัเพือ่

ต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ 0 322,200                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 270,496,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 270,496,600              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัในการขบัเคลือ่นการบริหารราชการแผน่ดนิ 270,496,600              

งบบคุลากร 257,392,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 203,313,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 454 172,598,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 72 11,096,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 116 8,774,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 10 64,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร 30 1,656,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 34 9,122,600                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 54,079,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 215 54,079,100                   

งบด าเนินงาน 13,104,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,104,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 27 10,548,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 9 229,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 215 1,786,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 483,393,400              

การพฒันาตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน 467,572,200              

ตดิตามประเมนิผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 402,067,500              

งบด าเนินงาน 51,374,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,524,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,146,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 212,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนกรรมการการสอบ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงาน 0 172,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนด าเนินการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลบ ารุงรกัษาโทรศพัทพ์ื้นฐานของ สปน. 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์2 คนั 0 489,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์12 คนั คนั 0 2,476,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 800,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 13,850,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,000,000                    

งบอดุหนุน 300,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายมูลนิธปิิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด าริ 

และสถาบนัส่งเสริมและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนว 0 300,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 50,693,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 3,217,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการสรา้งเครือขา่ยที่ปรึกษาผูต้รวจ

ราชการภาคประชาชน 0 2,910,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 0 22,952,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองและ

เงนิยงัชพีรายเดอืนแก่บุตรของเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่ในการรกัษา

ความม ัน่คง การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย และการปราบปรามยาเสพติดท ัว่

ประเทศที่เสยีชวีติหรือทุพพลภาพจากการปฏบิตัิหนา้ที่ 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาประสทิธภิาพการตรวจราชการโดยใช ้

แนวคิดเทยีบเคียงตน้แบบ (Benchmarking) 0 7,861,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ

กลุม่จงัหวดั 4 คณะ (อ.ค.ต.ป.) 0 5,752,000                    

รายการระดบัที1่: รายการค่าใชจ่้ายการด าเนินการตามแผนงานและภารกจิ

ของคณะกรรมการอ านวยการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) และ

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง 0 5,000,000                    

ส่งเสริมและคุม้ครองสทิธริบัรูข้อ้มลูขา่วสารของราชการ 6,917,300                 

งบด าเนินงาน 6,917,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,717,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,516,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 981,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 0 199,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 800,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 200,000                      

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการใหบ้ริการและการบริหาร

จดัการองคก์ร 58,587,400                

งบด าเนินงาน 48,928,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,928,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 38,928,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบการจดัการเรื่องราว

รอ้งทุกข ์และบริหารจดัการเรื่องรอ้งทุกขผ์่านทางโทรศพัทส์ายด่วนของ 0 17,660,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเอกชนในการบริหารจดัการระบบ

ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือขา่ยสารสนเทศการรบัฟงัความคิดเห็น 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบงานสารสนเทศของ

ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรีประจ าปีงบประมาณ 0 13,504,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาเครื่องแม่ขา่ยคอมพวิเตอร์

 ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอรข์องส านกังานปลดั

ส านกันายกรฐัมนตรีประจ าปีงบประมาณ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์

ของส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ 0 2,640,000                    

รายการระดบัที2่: การจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยไรส้าย 

สปน. ประจ าปีงบประมาณ 0 1,423,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,000,000                    

งบลงทนุ 9,659,200                 

ครุภณัฑ์ 9,659,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,659,200                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบเครือขา่ย

ระบบสารสนเทศเวบ็ไซตก์ารรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,748,700                    
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รายการระดบัที1่: การจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  านกังานของส านกังาน

ปลดัส านกันายกรฐัมนตรี แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,910,500                    

นโยบายและแผนตามพนัธกจิของรฐับาลดา้นส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 15,821,200                

ส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. การมส่ีวนร่วมของประชาชน และ

การตดิตามประเมนิผลการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. 15,821,200                

งบด าเนินงาน 15,821,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,601,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,097,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,749,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 15,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      

กรมประชาสมัพนัธ์ 2,331,868,000            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,933,400                

โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,933,400                

ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,933,400                

งบรายจ่ายอื่น 27,933,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารสรา้งสนัติสุขจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 1 25,323,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบุคลากรที่มคีวามรูภ้าษามลายูถิน่ 17 2,610,000                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 12,599,300                

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว 12,599,300                

ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 12,599,300                

งบรายจ่ายอื่น 12,599,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธแ์รงงานต่างดา้ว 1 12,599,300                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 8,900,000                 

โครงการประชาสมัพนัธก์ารบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 8,900,000                 

ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 8,900,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,900,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารบริหารจดัการขยะและ 1 8,900,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 240,000,000              

ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 240,000,000              

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย และแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาติ 20,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารเป็นประธานอาเซยีน 0 20,000,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 220,000,000              

งบลงทนุ 220,000,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 209,600,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการแพร่ภาพออกอากาศการ

กระจายเสยีงวทิยแุละการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารภาครฐั กรมประชาสมัพนัธ์

 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 209,600,000                 

ค่าควบคุมงาน 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการแพร่ภาพ

ออกอากาศการกระจายเสยีงวทิยแุละการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารภาครฐั 

กรมประชาสมัพนัธ ์ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 0 10,400,000                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 14,980,000                

โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 14,980,000                

ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 14,980,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,980,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบ 1 14,980,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 958,307,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 958,307,900              

พฒันาประสทิธภิาพการบริหารงานดา้นการประชาสมัพนัธภ์าครฐั 958,307,900              

งบบคุลากร 937,377,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 819,405,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2082 729,025,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 124 9,681,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 42 1,150,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ อตัรา 299 16,956,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 67 1,025,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 75 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติกร อตัรา 9 522,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 194 59,179,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 1 17,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 2 48,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 117,971,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 516 117,971,500                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 516 117,659,500                 

รายการระดบัที2่: เงนิอืน่ๆที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 17 312,000                      

รายการระดบัที3่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานราชการ 17 312,000                      

งบด าเนินงาน 20,930,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,930,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 373 14,740,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 95 1,338,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 1 304,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 516 4,546,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,069,147,400            

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 1,069,147,400            

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 656,183,900              

งบด าเนินงาน 469,115,600              
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 311,755,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากรที่มคีวามรูภ้าษาชนเผ่า 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 33,182,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินการดา้นการประชาสมัพนัธข์องรฐั 0 119,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบ ารุงรกัษาอปุกรณ์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์ระยะที่ 7 คนั 117 23,994,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อบริการขา่วในประเทศและต่างประเทศ 5 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์ระยะที่ 8 คนั 53 10,744,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง คนั 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์ระยะที่ 9 คนั 90 17,067,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์ระยะที่ 10 คนั 88 20,410,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 423,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์ระยะที่ 11 คนั 30 6,569,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 455,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 0 1,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 157,360,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 7,729,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,835,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 146,795,700                 

งบลงทนุ 39,000,000                

ครุภณัฑ์ 39,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทดลองส่งสญัญาณโทรทศันภ์าคพื้นดนิในระบบดจิติอล

ระดบัภูมภิาค (Regional Content) และระดบัทอ้งถิน่ (Local Content) 

กรมประชาสมัพนัธ ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 39,000,000                   

งบอดุหนุน 865,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 865,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าบ ารุงสมาชกิสหภาพวทิย ุ- 

โทรทศันแ์ห่งเอเชยีแปซฟิิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union 0 175,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าบ ารุงสมาชกิ Sport Fund 0 11,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าธรรมเนียมสมาชกิสมาคม

อนุรกัษส์ือ่โสตทศันแ์ละเสยีงนานาชาติ (International Association 

Audiosual and Sound Archives หรือ IASA) 0 7,700                         
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมอนุรกัษ์

โสตทศันูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซฟิิก (The 

South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ 0 9,700                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าบ ารุงสมาชกิ AIBD 0 661,500                      

งบรายจ่ายอื่น 147,202,700              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการส านกัขา่วแห่งชาติ 1 4,852,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นขา่วโทรทศัน์ 1 112,753,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธป้์องกนัและบรรเทาสา 1 3,093,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธด์า้นต่างประเทศ 1 10,685,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารกจิการโครงขา่ย และสิง่อ  านวย

ความสะดวกดา้นกระจายเสยีงและโทรทศัน์ โครงการ 1 12,617,600                   

พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาต ิและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตาม

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาติ 1,296,100                 

งบด าเนินงาน 1,296,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,296,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,188,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 92,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผลติเอกสาร 0 15,000                        

ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารมวลชน 592,300                   

งบด าเนินงาน 592,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 592,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 592,300                      พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน 47,011,900                

งบรายจ่ายอื่น 47,011,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสถานีโทรทศันภ์าคภาษาองักฤษ

และสถานีโทรทศันอ์าเซยีน 1 47,011,900                   

พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์ 364,063,200              

งบด าเนินงาน 317,019,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 316,519,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 2 316,519,700                 

งบลงทนุ 47,043,500                

ครุภณัฑ์ 47,043,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,043,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพการส่งกระจายเสยีงระบบใหม่ 

(New Media) กรมประชาสมัพนัธ ์ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง เขตดนิ ระบบ 1 47,043,500                   

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 219,280,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 19,494,800                

โครงการพฒันาการใหบ้ริการผูบ้ริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจดัการขอ้มลูการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค 19,494,800                

บูรณาการท างานและการบริการภาครฐั 19,494,800                

งบลงทนุ 19,494,800                

ครุภณัฑ์ 19,494,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,494,800                   
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รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบฐานขอ้มูลการใหบ้ริการผูบ้ริโภค โดยการ

เชือ่มโยงและการบริหารจดัการขอ้มูลการคุม้ครองผูบ้ริโภค แขวงทุ่งสองหอ้ง

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 19,494,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 1,995,600                 

การพฒันาองคค์วามรูผ้า่นสื่อทีห่ลากหลายใหแ้ก่ทอ้งถิน่และชมุชน 1,995,600                 

ส่งเสริมและพฒันาสื่อเพือ่ผูบ้ริโภค 1,995,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,995,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการบูรณาการการคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัสือ่สารมวลชน 1 1,995,600                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,295,700                 

ส่งเสริมประสทิธภิาพดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 8,295,700                 

คุม้ครองประชาชนอยา่งท ัว่ถงึเป็นธรรม 8,295,700                 

งบรายจ่ายอื่น 8,295,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค

แห่งชาติ ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และประเมนิผลระยะครึ่งแผน 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัประชมุคณะกรรมการอาเซยีนดา้นการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค ครัง้ที่ 19 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจสอบและพสูิจนส์นิคา้และบริการ

ที่ไม่ปลอดภยั 1 2,307,700                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 77,372,000                

รายการบคุลากรภาครฐั เพือ่เป็นค่าด าเนินการภาครฐัในการด าเนินงานดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 77,372,000                

ค่าใชจ่้ายด าเนินการภาครฐัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 77,372,000                

งบบคุลากร 75,117,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 47,307,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 154 42,836,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 13 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 11 1,261,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 33 2,059,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 2 471,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 27,810,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 120 27,810,000                   

งบด าเนินงาน 2,254,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,254,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 264,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 999,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 112,122,700              

การอ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธผูิบ้ริโภค 112,122,700              

การใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 112,122,700              

งบด าเนินงาน 51,426,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,093,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 6,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 0 846,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 428,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 119,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 9,858,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,168,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,521,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 910,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 14 3,870,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร มื้อ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย ระบบ 0 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 342,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 67,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 548,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 45,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 6,333,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,176,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 700,000                      

งบลงทนุ 1,985,600                 

ครุภณัฑ์ 1,985,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,985,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่บริหารยทุธศาสตร์

การคุม้ครองผูบ้ริโภค แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,295,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบงานสู่การบริหารภายใตเ้ทคโนโลยี

ดจิทิลั แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 690,400                      

งบรายจ่ายอื่น 58,710,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคของคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ าจงัหวดั 76 จงัหวดั 0 28,044,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินการจดัการกลไกการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัและทอ้งถิน่ 0 8,357,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสรา้งเครือขา่ยเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธิ 0 2,199,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมประสทิธภิาพกลไกในการด าเนินงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคเพือ่มุ่งผลสมัฤทธิ์สูงสุด 0 2,028,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์

จากผูบ้ริโภค 0 3,348,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองสทิธิ

ผูบ้ริโภคแก่ประชาชน 0 8,574,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผลกัดนัการก าหนดความรบัผดิชอบใหผู้ ้

ประกอบธุรกจิมมีาตรฐานความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 0 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัสากล 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายเฝ้าระวงัและพสูิจนส์นิคา้ที่ไม่ปลอดภยั 0 1,980,000                    

ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี 6,510,161,900            

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 5,701,452,800            

การบริหารจดัการของรฐับาลดา้นความม ัน่คง 5,701,452,800            



11 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

การบริหารจดัการของรฐับาลดา้นความม ัน่คง 5,701,452,800            

งบลงทนุ 3,642,059,400            

ครุภณัฑ์ 3,547,419,200               

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,547,419,200               

รายการระดบัที1่: เฮลคิอปเตอรร์บั - ส่ง บุคคลส าคญั จ านวน 2 เครื่อง 

รวมท ัง้ค่าใชจ่้ายอืน่ที่จ  าเป็น จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 378,699,200                 

รายการระดบัที1่: เครื่องบนิรบั-ส่ง บุคคลส าคญั จ านวน 1 เครื่อง รวมท ัง้

ค่าใชจ่้ายอืน่ที่จ  าเป็น เครื่อง 1 1,363,900,000               

รายการระดบัที1่: เครื่องบนิรบั-ส่ง บุคคลส าคญั จ านวน 3 เครื่อง รวมท ัง้

ค่าใชจ่้ายอืน่ที่จ  าเป็น แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 529,420,000                 

รายการระดบัที1่: เฮลคิอปเตอรพ์ระราชพาหนะ จ านวน 3 เครื่อง รวมท ัง้

ค่าใชจ่้ายอืน่ที่จ  าเป็น เครื่อง 3 1,275,400,000               

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,640,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 94,640,200                   

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็เครื่องบนิพระที่น ัง่ 1 หน่วยบนิเดโชชยั 3 แขวงสี

กนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 56,519,000                   

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็เครื่องบนิพระที่น ัง่ 2 หน่วยบนิเดโชชยั 3 แขวงสี

กนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 38,121,200                   

งบรายจ่ายอื่น 2,059,393,400            

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัเครื่องบนิและเฮลคิอปเตอรพ์ระที่น ัง่ 0 1,463,406,500               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัอากาศยานรบัรองผูบ้งัคบับญัชาช ัน้สูง 0 36,108,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งก าลงับ ารุงมา้ทรงประจ าพระองค์ 0 1,825,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั 0 558,053,000                 

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกัขา่วกรองแห่งชาติ 0 232,000,000                 

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมศุลกากร 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมสรรพสามติ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมสรรพากร 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมทางหลวง (ต ารวจทางหลวง) 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมการปกครอง 0 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักระทรวงการต่างประเทศ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมราชทณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมสอบสวนคดพีเิศษ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบัส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 0 2,375,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 0 1,998,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิราชการลบักรมการจดัหางาน 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 115,908,000              

กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ 115,908,000              

กจิกรรมบริหารจดัการกองทนุ 115,908,000              
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งบรายจ่ายอื่น 115,908,000              

รายการระดบัที1่: บริหารจดัการกองทุน 0 115,908,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 321,958,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 321,958,300              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 321,958,300              

งบบคุลากร 294,482,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 263,910,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 456 190,956,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 194 32,158,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 1 5,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 85 5,180,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 7 87,100                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 117 35,514,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 1 8,700                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 30,571,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 138 30,571,400                   

งบด าเนินงาน 27,476,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,476,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 8 342,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูช่้วยรฐัมนตรี 40 17,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 19 8,719,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 138 1,215,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 370,842,800              

การบริหารจดัการของรฐับาล 327,068,300              

การบริหารจดัการของรฐับาล 327,068,300              

งบด าเนินงาน 154,811,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 126,147,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 9,388,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,304,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในต าแหน่งนายกรฐัมนตรี 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองรฐัมนตรี 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองแขกชาวต่างประเทศ 0 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ในการจดัเกบ็เอกสาร 0 163,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานกจิกรรมนิทรรศการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะ คนั 8 4,362,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะประจ าต าแหน่ง คนั 18 13,016,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,807,700                    



13 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,077,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,149,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,371,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 268,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 178,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 28,664,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 18,546,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,218,100                    

งบลงทนุ 81,732,700                

ครุภณัฑ์ 43,482,700                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 16,734,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบโทรทศันว์งจรปิดท าเนียบรฐับาล แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 16,734,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาลขิสทิธิ์ซอฟตแ์วรร์ะบบสารสนเทศ

ภายในองคก์ร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 8 25,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,747,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุประชมุหอ้งประชมุคณะรฐัมนตรี แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,747,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,250,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 38,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงบา้นพษิณุโลก ระยะที่ 3  แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร งาน 1 38,250,000                   

งบรายจ่ายอื่น 90,524,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานพระราชพธิแีละพธิสี  าคญัของรฐับาล 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 54,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการขบัเคลือ่นการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รายการ 0 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของที่ปรึกษาผูแ้ทนพเิศษของรฐับาลในการ

ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รายการ 0 8,424,000                    

การบริหารจดัการการสื่อสารของรฐับาลสู่สาธารณชน 43,774,500                

การบริหารจดัการการสื่อสารของรฐับาลสู่สาธารณชน 43,774,500                

งบด าเนินงาน 24,236,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,389,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 567,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 428,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,423,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,908,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 990,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 170,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 846,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 376,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 460,000                      

งบลงทนุ 4,538,500                 

ครุภณัฑ์ 4,538,500                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,538,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งผลติรายการ

โทรทศันแ์ละรายการวทิย ุแขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,538,500                    

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการประชาสมัพนัธน์โยบายพเิศษและภารกจิ

เร่งด่วนของรฐับาล 0 15,000,000                   

ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 890,199,600              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 144,372,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 144,372,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 144,372,700              

งบบคุลากร 140,835,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 128,745,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 317 110,254,200                 

รายการระดบัที1่: รายการเงนิเดอืนอืน่ ๆ 59 11,694,500                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่ง 59 5,380,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 90 6,190,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 20 122,900                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 24 6,797,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,089,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 60 12,089,300                   

งบด าเนินงาน 3,537,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,537,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 12 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 7 2,517,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 60 468,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 745,826,900              

การสนบัสนุนการบริหารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตรี 207,386,500              

การพฒันากระบวนการท างานเพือ่สนองงานคณะรฐัมนตรี 103,641,400              

งบด าเนินงาน 89,003,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,015,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 8,855,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ/อนุกรรมการ (ภายใต ้ป.ย.ป.) 0 11,641,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการ (สบนร.) 0 841,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ใน สบนร. 0 7,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,539,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 262,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 701,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,120,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 3,993,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอนุรกัษต์น้ฉบบัเอกสารส าคญัของรฐัมนตรี 4 950,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการฐานขอ้มูลระบบงานหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑแ์ละ

จดหมายเหตุของ สลค. 5 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 2,112,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร 0 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัแมลง หนู ปลวก 0 223,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการฐานขอ้มูลราชกจิจานุเบกษาอเิลก็ทรอนิกส์ 12 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานจา้งเหมา 40 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนใหบ้ริการพนกังานขบัรถ 0 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,024,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,024,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,201,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะรฐัมนตรีตาม

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท าค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 11 2,813,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 3 756,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีารของ สบนร. 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุของ สบนร. 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะของ สบนร. 0 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,269,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 487,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,987,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,378,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 215,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,919,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 475,000                      

งบรายจ่ายอื่น 14,638,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการสนบัสนุน

กระบวนการตดัสนิใจและการบริหารราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรี 0 2,938,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการภายใต ้ป.ย.ป. 0 11,700,000                   

การพมิพห์นงัสอืราชกจิจานุเบกษา 39,500,000                

งบด าเนินงาน 39,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพห์นงัสอืราชกจิจานุเบกษา 0 39,500,000                   
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การจดัหา พฒันาปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 64,245,100                

งบด าเนินงาน 16,220,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,970,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,344,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 0 7,344,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,626,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,250,000                    

งบลงทนุ 48,024,600                

ครุภณัฑ์ 48,024,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,024,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และโสตทศันูปกรณ์หอ้ง

ประชมุคณะรฐัมนตรี  ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ ระบบ 1 29,590,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงศูนยค์อมพวิเตอร ์(หอ้ง Data 

Center) ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ ระบบ 1 12,484,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเวบ็ไซตร์าชกจิจานุเบกษาและเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,511,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบ M-VARA ระยะที่ 2 ส านกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,239,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดมิ 

ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 199,500                      

การประสานงานกบัส่วนราชการในพระองคแ์ละการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 538,440,400              

การสรา้งและซอ่มเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 531,566,000              

งบด าเนินงาน 11,897,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,897,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,727,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มเครื่องช่วยประทบัพระราชลญัจกร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพมิพใ์บประกาศนียบตัรก ากบัเครื่องราชอสิริยาภรณ์

 และสญัญาบตัรฯ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพมิพแ์ผ่นพบัการเขา้เฝ้าฯ (บตัรผูเ้ขา้รบัพระราชทาน

เครื่องราชอสิริยาภรณ์ช ัน้สายสะพายฯ) 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพมิพพ์ระราชด ารสั 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานจา้งเหมา 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยทอดสญัญาณพธิพีระราชทาน

เครื่องราชอสิริยาภรณ์ประจ าปี 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาพระราชลญัจกรประจ าแผ่นดนิและพระ

ราชลญัจกรส าหรบัแผ่นดนิ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นทอง (สุพรรณบฏั) 0 719,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นเงนิ (หริญับฏั) 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มเครื่องพมิพป์ระกาศนียบตัรฯ และสญัญาบตัรยศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      
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งบรายจ่ายอื่น 519,669,000              

รายการระดบัที1่: ค่าสรา้งเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 0 487,399,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 0 31,620,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน

เกี่ยวกบัการประสานงานกบัส่วนราชการในพระองค์ 0 650,000                      

การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนทนุพระราชทานในโครงการทนุการศึกษาสมเดจ็พระบรม

โอรสาธริาช ฯสยามมกฎุราชกมุาร 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการดูแลและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนทุนพระราชทาน

ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร โครงการ 0 5,000,000                    

การจดัหาและบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,874,400                 

งบด าเนินงาน 1,274,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,274,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 6 820,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 6 820,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 454,400                      

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: พฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบยีนฐานนัดรประวตัิสมาชกิ

แห่งเครื่องราชอสิริยาภรณ์จลุจอมเกลา้ฝ่ายหนา้และฝ่ายใน ส านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 600,000                      

ส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ 717,815,500              

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ความม ัน่คงชายแดน

และทางทะเล 176,900,000              

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยแีละเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาระบบงานขา่วกรอง 

ต่อตา้นการก่อการรา้ยและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 176,900,000              

โครงการจดัหาระบบปฏบิตักิารฐานขอ้มลูกลางเพือ่การสนบัสนุนภารกจิดา้นการขา่ว

กรองและการรกัษาความปลอดภยั 13,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,000,000                

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการฐานขอ้มูลกลางเพือ่การสนบัสนุนภารกจิ

ดา้นการขา่วกรองและการรกัษาความปลอดภยั แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ ระบบ 1 13,000,000                   

การปฏบิตักิารทางเทคนิค 125,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 125,000,000              

รายการระดบัที1่: ระบบการจดัการขอ้มูล Big Data แขวงสวนจติรลดา เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบจ าลองแม่ขา่ยเสมอืนจริง แขวงสวนจติรลดา เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 50,000,000                   

โครงการจดัต ัง้ศูนยป์ฏบิตักิารดา้นความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 6,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยป์ฏบิตัิการดา้นความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,000,000                    

โครงการพฒันาระบบอตัโนมตัเิพือ่รวบรวมขา่วสารทางสาย 5,900,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,900,000                 
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รายการระดบัที1่: ระบบอตัโนมตัิเพือ่รวบรวมขา่วสารทางสาย แขวงสวน

จติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,900,000                    

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการขา่วระยะที ่3 27,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 27,000,000                

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลการขา่วระยะที่ 3 แขวงสวนรื่นฤด ีเขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 27,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 438,910,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั รกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 438,910,400              

รายจ่ายบคุลากรภาครฐัดา้นขา่วกรอง การต่อตา้นขา่วกรองและการรกัษาความ

ปลอดภยัท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 438,910,400              

งบบคุลากร 402,790,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 402,790,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 322,243,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) 0 696,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 12,628,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 3,498,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 3,815,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ 0 49,896,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 9,938,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 0 74,000                        

งบด าเนินงาน 36,120,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,120,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 32,946,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 0 174,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 102,005,100              

การปฏบิตังิานดา้นขา่วกรอง การต่อตา้นขา่วกรองและการรกัษาความปลอดภยัท ัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 102,005,100              

ปฏบิตังิานขา่วกรองต่อตา้นขา่วกรอง และการรกัษาความปลอดภยัในประเทศ 76,656,600                

งบด าเนินงาน 31,314,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,749,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,475,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 751,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 485,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 515,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 658,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,565,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 2,850,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,865,000                   

งบลงทนุ 45,342,200                

ครุภณัฑ์ 13,596,400                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 13,596,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพงานการขา่ว แขวง

สวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,926,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่การปฏบิตัิการขา่วในต่างประเทศ แขวงสวน

จติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,970,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบการประชมุทางไกล 

แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 700,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,745,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,411,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานส านกัขา่วกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พรอ้ม

ครุภณัฑป์ระกอบ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 23,411,200                   

ค่าควบคุมงาน 8,334,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกัขา่วกรองแห่งชาติแห่ง งาน 1 8,334,600                    

ปฏบิตังิานขา่วกรองและต่อตา้นขา่วกรองในต่างประเทศ 18,941,100                

งบด าเนินงาน 18,941,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,341,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งใน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง

หนา้ที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 12,941,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,200,000                    

พฒันาบคุลากรของประชาคมขา่วกรอง ดา้นการขา่วกรอง การต่อตา้นขา่วกรองและ

การรกัษาความปลอดภยั 6,207,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,207,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรทางการขา่วและการรกัษา

ความปลอดภยัของสถาบนัการขา่วกรอง 0 6,207,400                    

จดัหาวสัดุและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 200,000                   

งบด าเนินงาน 200,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 200,000                      

ส านกังบประมาณ 1,988,747,400            

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 392,448,900              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการงบประมาณ 378,051,800              

จดัท าร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 13,582,100                

งบด าเนินงาน 13,582,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,582,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,709,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,847,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 46 6,813,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 46 6,813,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 211,100                      

บริหารงบประมาณ 2,501,000                 

งบด าเนินงาน 2,501,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,501,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 125,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 9 1,285,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 9 1,285,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 89,600                        

จดัท ายทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 49,223,100                

งบด าเนินงาน 45,423,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,423,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 209,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 42,949,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพว์ารสารการงบประมาณ ปีละ 4 ฉบบั 0 276,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 17 2,121,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 0 40,251,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสารงบประมาณโดยสงัเขปฉบบั

ภาษาองักฤษ และฉบบัปรบัปรุง (ภาษาไทย) 0 236,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งแปลเอกสารงบประมาณ 0 64,200                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 263,800                      

งบรายจ่ายอื่น 3,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุ OECD Asian 

Senior Budget Officials Meeting 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุกลุม่เครือขา่ยดา้นการจดัการ

รายจ่ายภาคสาธารณะในภูมภิาคเอเชยี (PEMNA) 0 1,800,000                    

จดัท างบประมาณเชงิพื้นที่ 30,356,200                

งบด าเนินงาน 30,356,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,796,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 14,312,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 41 5,634,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 41 5,634,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 263,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 45,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,460,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 456,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต Air card 0 456,000                      

พฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 260,923,800              

งบด าเนินงาน 26,127,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,042,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 1 15,157,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 1 161,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรก์ลางและอปุกรณ์ที่ 0 13,300,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบจดัการป้องกนัภยัของหอ้ง 0 490,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบแผนที่การจดัการงบประมาณ 0 589,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบฐานขอ้มูลการรายงานผลการ

ด าเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณของส านกังบประมาณ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเวบ็ไซตส์ านกังบประมาณ 0 217,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 41,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,401,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,085,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,085,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต พรอ้มวงจรสือ่สาร 0 2,624,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ยและอปุกรณ์และค่าบริการรบัฝาก

เครื่องแม่ขา่ยส่วนหนา้ของระบบ e-Budgeting 0 2,538,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 0 1,923,000                    

งบลงทนุ 224,242,400              

ครุภณัฑ์ 224,242,400                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 224,242,400                 

รายการระดบัที1่: การพฒันาปรบัปรุงระบบจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

และระบบเอกสารงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยแีละ

ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรส์  าหรบัอาคารส านกังานแห่งใหม่ของส านกั

งบประมาณ  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0 217,425,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 538 3,120,400                    

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรส์  าหรบัจบัภาพหนา้จอ แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ลขิสทิธิ์ 3 66,600                        

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรส์  าหรบัพฒันาระบบฐานขอ้มูล แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ลขิสทิธิ์ 10 490,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรส์  าหรบัออกแบบและสรา้งรายงานส าหรบัเครื่อง

แม่ขา่ย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ลขิสทิธิ์ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มระบบปฏบิตัิการ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 18 662,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ระบบปฏบิตัิการ และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 358,000                      

งบรายจ่ายอื่น 10,554,000                
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รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาบริหารโครงการงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรบัอาคารส านกังานแห่งใหม่ของส านกังบประมาณ แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0 2,954,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการจา้งที่ปรึกษาวเิคราะห์

และออกแบบ ระบบการจดัการงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส ์(New 

e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0 7,600,000                    

พฒันาศกัยภาพบคุลากรภาครฐัดา้นการงบประมาณ 21,465,600                

งบด าเนินงาน 9,765,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,765,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 127,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 1 97,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 1 97,300                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 26,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,760,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 352,900                      

งบรายจ่ายอื่น 11,700,000                

รายการระดบัที1่: โครงการหลกัสูตรนกับริหารการงบประมาณระดบัสูง โครงการ 0 11,700,000                   

โครงการตดิตามประเมนิผล 14,397,100                

ประเมนิผลในระดบัผลผลติ ผลลพัธแ์ละผลกระทบในการด าเนินงานของส่วนราชการ

 รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่น 4,033,000                 

งบด าเนินงาน 4,033,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,033,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 615,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 509,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 11 2,624,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 11 1,710,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การจดัท า

รายงานการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณของส่วนราชการ 0 914,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 158,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 126,100                      

ตดิตามประเมนิผลแผนบูรณาการเชงิยทุธศาสตรต์ามนโยบายรฐับาล 10,364,100                

งบด าเนินงาน 2,364,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,364,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 167,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 5 806,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 5 806,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 105,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 884,500                      

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามประเมนิผลนโยบายรฐับาล 0 8,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 446,464,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 446,464,400              

บริหารจดัการงบประมาณ 446,464,400              

งบบคุลากร 443,978,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 421,850,600                 
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 921 363,603,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 111 12,144,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 255 18,192,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 8 171,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร (พตก.) 24 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 84 26,460,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 22,127,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 90 22,127,400                   

งบด าเนินงาน 2,486,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,486,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 5 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,526,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 90 756,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,149,834,100            

การบริหารจดัการงานท ัว่ไป 1,149,834,100            

บริหารจดัการงานท ัว่ไป 1,149,834,100            

งบด าเนินงาน 44,002,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,252,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 2,075,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 88,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 530,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 509,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 27 11,516,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานและพนกังานบริการ อตัรา 27 3,464,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบตูส้าขาโทรศพัท์ 0 166,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพร์ายงานประจ าปี 0 299,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบสญัญาณเตือน

อคัคีภยัและอปุกรณ์ภายในอาคาร 0 36,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรกัษาความปลอดภยั 0 1,837,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรกัษาความสะอาด 0 3,587,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งก าจดัหนู ปลวก แมลง และอืน่ๆ 0 73,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,334,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 711,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าก าจดัสิง่ปฏกูิล 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 15 5,985,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง คนั 2 442,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง ระดบัปลดักระทรวงหรือเทยีบเท่า คนั 1 643,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,213,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,019,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 127,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,937,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,413,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเคเบลิทวีี 0 100,000                      

งบลงทนุ 1,105,831,900            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,105,831,900               

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,090,113,200               

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานแห่งใหม่ของส านกังบประมาณ 1 742,203,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาสิง่ก่อสรา้งและครุภณัฑป์ระกอบอาคาร

ส านกังานแห่งใหม่ของส านกังบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท 1 347,910,200                 

ค่าควบคุมงาน 15,718,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังานแห่งใหม่ของส านกั

งบประมาณ 1 11,328,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการจดัหาสิง่ก่อสรา้งและครุภณัฑ์

ประกอบอาคารส านกังานแห่งใหม่ของส านกังบประมาณ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 4,390,700                    

ส านกังานสภาความม ัน่คงแหง่ชาติ 295,363,200              

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ความม ัน่คงชายแดน

และทางทะเล 23,662,100                

โครงการรกัษาความม ัน่คงและป้องกนัภยัคุกคามขา้มชาตแิละความม ัน่คงทางทะเล 15,083,300                

พฒันานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาความม ัน่คงและ

ป้องกนัภยัคุกคามขา้มชาต ิและความม ัน่คงชายแดนและทางทะเล 15,083,300                

งบรายจ่ายอื่น 15,083,300                

รายการระดบัที1่: โครงการรกัษาความม ัน่คงและป้องกนัภยัคุกคามขา้มชาติ

และความม ัน่คงทางทะเล งาน 0 15,083,300                   

โครงการพฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาติ 8,578,800                 

พฒันานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขบัเคลือ่นแผนงานตามยทุธศาสตรก์าร

เตรียมพรอ้มแหง่ชาติ 8,578,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,578,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ งาน 0 8,578,800                    

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 91,838,500                

โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่ไขปญัหาความไม่

สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 91,838,500                

พฒันานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 91,838,500                

งบรายจ่ายอื่น 91,838,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการขบัเคลือ่นแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 10,505,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินตามนโยบายการบริหารการพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 8,907,400                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งความเขา้ใจ การด าเนินนโยบายของรฐัเรื่องสทิธิ

มนุษยชนในต่างประเทศ 0 5,757,400                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 15,797,000                   

รายการระดบัที1่: การขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น

พื้นที่ส  านกังานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใตส่้วนหนา้ (สง.คปต.สน.) 0 23,435,500                   
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานตามโครงสรา้งส านกังาน

เลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(สล.คปต.) ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพือ่สนัติสุข

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สล.คพส.) ส านกังานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนหนา้ (สง.คปต.สน.) 0 20,763,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส านกังานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ

พูดคุยเพือ่สนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สล.คพส.) งาน 0 6,672,600                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 81,050,300                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั รกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 81,050,300                

บคุลากรภาครฐัรกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 81,050,300                

งบบคุลากร 78,091,200                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 69,223,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 194 56,535,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 3,250,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 252,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 4,216,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 4,968,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,868,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 8,868,100                    

งบด าเนินงาน 2,959,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,959,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 102,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,433,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 333,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 98,812,300                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนแมบ่ท มาตรการ แนวทางเพือ่เสริมสรา้งและรกัษาความ

ม ัน่คงแหง่ชาติ 98,812,300                

พฒันานโยบาย ยทุธศาสตรแ์ผนหลกัดา้นความม ัน่คง  และระบบกลไก  การบริหาร

จดัการ รวมท ัง้ฐานขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นความม ัน่คงและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ขบัเคลือ่นนโยบายความม ัน่คงแหง่ชาต ิและความม ัน่คงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นทีไ่ปสู่ 

นโยบาย ยทุธศาสตรด์า้นความม ัน่คงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นทีไ่ปสู่การปฏบิตัิ 94,408,300                

งบด าเนินงาน 25,143,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,318,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 595,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 204,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 22,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,233,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 864,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 348,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 1,596,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 11 2,676,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์5 คนั คนั 3 1,121,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 250,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,544,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 241,000                      

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ปฏบิตัิงานศูนยร์าชการ รองรบัการปรบั

โครงสรา้งของส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ รายการ 1 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 63,265,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลือ่น

นโยบายความม ัน่คงแห่งชาติ 0 25,495,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเสริมสรา้งความพรอ้มในการรกัษาอ านาจ

อธปิไตย สถาบนัหลกั ระบบการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 0 10,981,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเสริมสรา้งความพรอ้มในการรกัษาดุลยภาพทาง

การเมอืงระหวา่งประเทศ ปฏสิมัพนัธก์บัภายนอกประเทศ 0 14,513,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริหารจดัการองคก์รตามหลกับริหารจดัการที่ดี 0 4,675,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเสริมสรา้งความพรอ้มในการรกัษาอาณาเขต

ดนิแดนฐานทรพัยากรและโครงสรา้งพื้นฐาน 0 7,290,200                    

การจดัหาวสัดุและครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,404,000                 

งบลงทนุ 2,904,000                 

ครุภณัฑ์ 2,904,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,904,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือขา่ยและการพฒันาระบบ

สารสนเทศ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,904,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: การจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบสารสนเทศและเครือขา่ย 

ส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 0 1,500,000                    

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 580,787,100              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 255,757,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 255,757,600              

สนบัสนุนร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 255,757,600              

งบบคุลากร 254,966,200              
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 246,618,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (เงนิเดอืน) อตัรา 397 123,079,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 32 4,347,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 86 6,235,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งนกักฎหมายกฤษฎกีา 238 104,160,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวขา้ราชการพลเรือนสามญั 21 93,100                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 31 8,703,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,347,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว คน 1 583,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 38 7,566,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวพนกังานราชการ 38 197,900                      

งบด าเนินงาน 791,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 791,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 4 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1 304,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 38 351,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 325,029,500              

ร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 304,064,800              

การด าเนินงานร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 166,254,700              

งบด าเนินงาน 140,210,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 140,210,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 321,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 121,962,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,436,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสาร 0 184,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มูลกฎหมายระดบัอนุ

บญัญตัิในระบบหอ้งสมดุดจิติอล 1 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าฐานขอ้มูลแบบกฎหมายเพือ่ใช ้

ในการวเิคราะหแ์บบกฎหมาย 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการเยบ็เลม่วารสารและราชกจิจานุเบกษา 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: โครงการซอ่มเอกสารตน้ฉบบัการร่างกฎหมาย 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการเผยแพร่กฎหมาย 1 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการเชือ่มโยงขอ้มูลกฎหมายในระบบ ThCA  

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ท่าชา้ง  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: การพฒันาฐานขอ้มูลหนงัสอื วารสาร และต ารา

กฎหมายในระบบหอ้งสมดุดจิติอล (Digital Library) 1 360,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการจดัการองคค์วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยวธิี

ปฏบิตัิราชการทางปกครองและกฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการจดัจา้งบุคลากรส าหรบัจดัท าฐานขอ้มูล

กฎหมายภายใตก้รอบการด าเนินงานของประชาคมอาเซยีน และความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศอาเซยีนกบัภูมภิาคต่าง ๆ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: การพฒันาประสทิธภิาพการจดัท ากฎหมายไทยฉบบั

ภาษาองักฤษเพือ่การเผยแพร่ขอ้มูลกฎหมายแก่ประชาชน โครงการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงขอ้มูลเวบ็ไซต ์LAW 

for ASEAN โครงการ 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,470,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 556,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,763,000                    

งบอดุหนุน 1,471,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,471,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมสมาชกิสมาคมระหวา่งประเทศ 0 271,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมสมาชกิฐานขอ้มูลระหวา่งประเทศ 0 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 24,573,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 24,573,300                   

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 42,055,100                

งบด าเนินงาน 24,191,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,978,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,611,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบริการบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ประชมุวดีทีศัน์ 0 14,421,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้มูลกฎหมายสือ่ประสมส าหรบั

ผูพ้กิารทางการไดย้นิและการมองเห็นเพือ่เผยแพร่ทางอนิเตอรเ์น็ต 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการบ ารุงรกัษาระบบรกัษาความปลอดภยัของ

ศูนยค์อมพวิเตอร์ 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 127,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,240,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,213,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,213,100                    

งบลงทนุ 17,863,600                

ครุภณัฑ์ 17,863,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,863,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง

เพือ่ทดแทน ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 8,371,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อระบบบนัทกึเวลาปฏบิตัิราชการ ส านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร โครงการ 1 900,800                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้ออปุกรณ์ระบบเครือขา่ยทดแทนของเดมิ 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร โครงการ 1 8,016,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาแบตเตอรี่เพือ่ทดแทนในระบบส ารองไฟฟ้า

เดมิ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 575,000                      

งานอ านวยการสนบัสนุนร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 95,755,000                

งบด าเนินงาน 40,440,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,491,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 388,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 0 289,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑส์ านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,659,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,465,100                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบริการก าจดัปลวกมดแมลงสาบและหนู 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบริการตรวจเช็คและบ ารุงรกัษาระบบบ่อบ าบดัน า้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบริการตรวจเช็คและบ ารุงรกัษาระบบสุขาภบิาล

ภายในอาคาร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถยนต์ 0 1,428,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 2,568,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซกัผา้ม่านและอืน่ๆ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 2,588,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร 0 1,018,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มบ ารุงระบบโทรศพัทข์องส านกังาน 0 168,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบริการจดัเกบ็รกัษาและบริการน าส่งเอกสาร 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบริการบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 96,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขเครื่องปรบัอากาศ 0 552,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบริการถงัทิ้งผา้อนามยัฆ่าเชื้อ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าฐานขอ้มูลวชิาการดา้นการจดัการความรู ้ 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,870,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 877,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง คนั 5 1,617,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง คนั 5 2,007,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง คนั 1 423,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัต่างๆ 0 119,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 2 คนั 2 852,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 4 คนั 4 1,293,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) 2 คนั 2 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง คนั 2 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 2 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั คนั 1 239,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 667,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร หน่วย 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 7,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,550,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 365,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,682,600                    

งบลงทนุ 55,314,300                

ครุภณัฑ์ 3,614,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร เครื่อง 1 32,000                        
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร คนั 1 784,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 218,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอ พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิทิลั พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ตวั 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งอาคารส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 51,700,000                   

พฒันานกักฎหมายภาครฐั 20,964,700                

การเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บันกักฎหมายภาครฐั 19,492,000                

งบด าเนินงาน 15,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,992,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารงานดา้น

กฎหมายภาครฐัระดบัสูง โครงการ 0 3,992,000                    

งานอ านวยการสนบัสนุนการพฒันานกักฎหมายภาครฐั 1,472,700                 

งบด าเนินงาน 1,472,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะทรพัยส์นิ 0 212,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 493,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 30,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 612,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 69,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 504,000                      

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 602,489,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,338,000                 

โครงการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 2,338,000                 

การส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 2,338,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,338,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาฐานการผลติการเกษตรใหเ้ขม้แขง็และ เรื่อง 0 2,338,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 36,158,800                

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอ านวยความสะดวก

ทางการคา้ 36,158,800                

การพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ 36,158,800                

งบรายจ่ายอื่น 36,158,800                
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รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจิ

สติกสข์องประเทศไทย ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน เรื่อง 0 8,443,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลโลจสิติกสเ์พือ่ประเมนิขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิติกสข์องประเทศไทย เรื่อง 0 25,414,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอืและติดตามการ

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 0 2,300,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 210,287,500              

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรด์า้นความร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่การ

พฒันา 25,191,500                

การประสานความร่วมมอืในระดบัอนุภูมภิาคและองคก์รระหวา่งประเทศ 25,191,500                

งบอดุหนุน 5,197,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,197,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงประจ าปีศูนยป์ระสานความร่วมมอือนุภูมภิาค 0 5,197,500                    

งบรายจ่ายอื่น 19,994,000                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นความร่วมมอืตามแผนงาน GMS 

IMT-GT MJ-CI APEC และองคก์รระหวา่งประเทศอืน่ๆ เรื่อง 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 9,994,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพือ่การ

พฒันา 13,700,000                

การบริหารจดัการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตรก์าร

พฒันาธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 13,700,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,700,000                

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลสมัฤทธิ์ในการด าเนินการจดัที่ดนิท า

กนิใหช้มุชน ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ เรื่อง 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการประสานการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์

การพฒันาที่ย ัง่ยนืของประเทศ เรื่อง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบั เรื่อง 0 8,000,000                    

โครงการจดัท า ขบัเคลือ่น และตดิตามประเมนิผลการพฒันาประเทศ 26,300,000                

การตดิตามประเมนิผลและพฒันาดชันีชี้วดัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 22,300,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,300,000                

รายการระดบัที1่: โครงการสือ่สารและเผยแพร่การพฒันาประเทศสู่สาธารณะ เรื่อง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัประชมุประจ าปี 2562 ของ สศช. เรื่อง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามประเมนิผลการประยกุตใ์ชป้รชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะ 2

 ปี ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 เรื่อง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท ารายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศ

เชือ่มโยงหลายมติิ (Multi-Dimensional Country Review :MDCR) ปี เรื่อง 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการวางแผนการพฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มูลระดบั 

Big Data เพือ่ติดตามประเมนิผลแผนงานโครงการในระดบัต่างๆ ระยะที่ 1 เรื่อง 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและวางระบบเชือ่มโยงการติดตาม

ประเมนิผลยทุธศาสตรช์าติและแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 เชงิพื้นที่ (AREA เรื่อง 0 6,000,000                    

การจดัท าและขบัเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นประเด็นการพฒันาส าคญัใน

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 สู่การปฏบิตัิ เรื่อง 0 4,000,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์ 6,700,000                 
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การวางแผนและเสริมสรา้งการพฒันาศกัยภาพของคนไทยในทกุช่วงวยั 6,700,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,700,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ. เรื่อง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการส ารวจและศึกษาเพือ่การเฝ้าระวงัและเตือนภยัใน

รายงานภาวะสงัคมรายไตรมาส เรื่อง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาดชันีความยากจนหลายมติิ เรื่อง 0 1,700,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล า้

ในสงัคม 7,700,000                 

การวางแผนและตดิตามการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากบนพื้นฐานปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความเขม้แขง็ของชมุชน 7,700,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ และ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) สู่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื 

บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เรื่อง 0 4,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,700,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 - 

2564) สู่การปฏบิตัิในระดบัพื้นที่ เพือ่ลดความเหลือ่มล า้และเสริมสรา้งความ

เขม้แขง็ของชมุชนอยา่งย ัง่ยนื บนพื้นฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เรื่อง 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเศรษฐกจิระดบัชมุชนพื้นที่และการพฒันา

นวตักรรมฐานราก ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่บรรลุ

เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื เรื่อง 0 2,000,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ

แขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 13,200,000                

การขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,700,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,700,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นความร่วมมอืภาครฐัและเอกชนเพือ่

แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ เรื่อง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ เรื่อง 0 1,500,000                    

การพฒันาระบบฐานขอ้มลูและจดัท ารายงานสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ 10,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,500,000                

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการวเิคราะห ์การ

ปรบัปรุงฐานขอ้มูล และการพฒันาเครื่องมอืในการบริหารเศรษฐกจิมหภาค เรื่อง 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการจดัท างบดุลแห่งชาติตามระบบบญัชี เรื่อง 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประมวลผลตารางอปุสงคแ์ละ

อปุทานของประเทศไทย เรื่อง 0 4,000,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารเสริมสรา้งความม ัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การ

พฒันาประเทศ 4,000,000                 

ศึกษาผลส าเร็จของโครงการพฒันาทีเ่กี่ยวกบัการเสริมสรา้งความม ัน่คงของชาตใิน

บริบททางเศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้ม 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามประเมนิผลตามยทุธศาสตรก์าร

เสริมสรา้งความม ัน่คงแห่งชาติเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

ในระยะครึ่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 เรื่อง 0 4,000,000                    
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โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 2,000,000                 

การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลูและแบบจ าลองเพือ่การลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่ง 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามและประเมนิผลการพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผน เรื่อง 0 2,000,000                    

โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 35,996,000                

การขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 3,996,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,996,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,596,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เรื่อง 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย

และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวขอ้ง เรื่อง 0 1,300,000                    

การวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่ 32,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 32,000,000                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นประเด็นการพฒันาภาคในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 เรื่อง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการบูรณาการนโยบายพฒันาภาคและ เรื่อง 0 30,000,000                   

โครงการขบัเคลือ่นการจดัการยทุธศาสตรช์าต ิและการปฏรูิปประเทศ 75,500,000                

สนบัสนุนและขบัเคลือ่นการปฏบิตังิานของคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าตแิละการ

ปฏรูิปประเทศ 41,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 41,500,000                

รายการระดบัที1่: โครงการการบริหารจดัการยทุธศาสตรช์าติและการปฏรูิป เรื่อง 0 41,500,000                   

การจดัท าระบบขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินการตาม

ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏรูิปประเทศ 34,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 34,000,000                

รายการระดบัที1่: โครงการการบริหารจดัการและการพฒันาการน าขอ้มูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใชใ้นการบริหารราชการแผ่นดนิตามยทุธศาสตร์

ชาติและการปฏรูิปประเทศ เรื่อง 0 34,000,000                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 493,000                   

โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 493,000                   

การพฒันาเชงิรุกเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 493,000                   

งบรายจ่ายอื่น 493,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่ยกระดบัการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งขาติ (สศช.) เรื่อง 0 493,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 265,554,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 265,554,900              

การบริหารทรพัยากรบคุคลใหส้ามารถขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 265,554,900              

งบบคุลากร 264,432,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 238,144,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 649 204,180,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 59 7,622,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 161 11,829,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 23 414,500                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 50 13,299,400                   
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 797,900                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 26,288,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 108 26,288,700                   

งบด าเนินงาน 1,122,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 3 186,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 106 936,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 87,657,300                

แผนและยทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 87,657,300                

การบริหารจดัการองคก์รใหม้ธีรรมาภบิาลและประสทิธภิาพ 83,162,000                

งบด าเนินงาน 39,788,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,779,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 370,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,234,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 10,892,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั คน 0 3,998,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความสะอาด คน 0 2,840,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์ คน 0 1,458,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและแมลง ปี 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาลฟิท์ ปี 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 432,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบโทรศพัท ์IP Phone 0 888,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศและระบบป้องกนัไหม ้

หอ้ง Data Center 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปการและสุขาภบิาล 0 979,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารื้อถอนเครื่องปรบัอากาศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์15 คนั คนั 0 4,622,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์15 คนั คนั 0 4,973,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 658,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 520,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 104,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 377,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 541,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 12,008,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,404,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 246,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 864,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,292,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,200,000                    
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งบลงทนุ 12,616,800                

ครุภณัฑ์ 8,621,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,487,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 361,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์IP Phone พรอ้มลขิสทิธิ์ แขวงวดัโสมนสั 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 90,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 188,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,294,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 200 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

วดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 294,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 5,000 

ANSI Lumens แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สลบัสญัญาณภาพ (Matric Swich) แขวงวดั

โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 400,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบหนีบ แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพง แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ชดุ 2 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,995,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,995,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคาร 2 ชัน้ 3 ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ แขวงวดัโสมนสั เขต

ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร งาน 1 3,995,000                    

งบอดุหนุน 12,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท/เอก/อบรมใน 1 12,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 18,757,100                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร 0 6,257,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ เรื่อง 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยปจัจบุนัสู่

ระบบเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเสมอืน เรื่อง 0 3,800,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าสถาปตัยกรรมการบริหารจดัการองคก์ร

ดว้ย Enterprise Architecture (EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 เรื่อง 0 3,000,000                    

การบริหารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 4,311,800                 

งบด าเนินงาน 4,311,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,311,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,119,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 126,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนในการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการระดบัชาติ 0 1,244,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 880,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 172,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 229,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 522,800                      

การบริหารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่ 183,500                   

งบด าเนินงาน 183,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 183,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,000                        

ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 2,047,900,000            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,047,900,000            

กองทนุสนบัสนุนการวจิยั 2,047,900,000            

ทนุวจิยัมุง่เป้า-ดา้นการทอ่งเทีย่ว 72,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 72,000,000                

รายการระดบัที1่: ทุนวจิยัมุ่งเป้าตามยทุธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยว 36 72,000,000                   

ทนุวจิยัเชงิวชิาการ 291,332,500              

งบรายจ่ายอื่น 291,332,500              

รายการระดบัที1่: ทุนวจิยัเชงิวชิาการ ทุนวจิยัหลงัปริญญาเอก ทุนพฒันา

เครือขา่ยวจิยันานาชาติ 180 291,332,500                 

ทนุวจิยัประยกุต ์ทนุวจิยัทอ้งถิน่ ทนุพฒันากลไกการเชื่อมต่อผูใ้ช ้ 542,358,000              

งบรายจ่ายอื่น 542,358,000              

รายการระดบัที1่: ทุนวจิยัประยกุต ์ทุนวจิยัทอ้งถิน่ ทุนพฒันากลไกการ 557 542,358,000                 

การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัทีม่คุีณภาพ 454,209,500              

งบรายจ่ายอื่น 454,209,500              

รายการระดบัที1่: การสรา้งผลงานวจิยัและนกัวจิยัที่มคุีณภาพ 580 454,209,500                 

การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ 360,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 360,000,000              

รายการระดบัที1่: การสนบัสนุนการวจิยัเพือ่ตอบสนองภาคการผลติ(Super 144 360,000,000                 

ทนุวจิยัมุง่เป้า 328,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 328,000,000              

รายการระดบัที1่: การสนบัสนุนการวจิยัมุ่งเป้าตามยทุธศาสตร์ 164 328,000,000                 

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 377,749,000              
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 46,488,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 46,488,100                

พฒันาเกณฑม์าตรฐานและท าการประเมนิผลการจดัการศึกษา 46,488,100                

งบอดุหนุน 46,488,100                

เงนิเดอืน 46,488,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 84 40,813,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆที่จ่ายควบ 0 5,674,500                    

รายการระดบัที2่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 1,924,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ผลประโยชนต์อบแทนอืน่ที่จ่ายใหผู้อ้  านวยการ 0 750,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 331,260,900              

โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามแผนแมบ่ท 4,367,200                 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4,367,200                 

งบอดุหนุน 4,367,200                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,367,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ ส านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา      (องคก์ารมหาชน)  แขวงพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,367,200                    

การเสริมสรา้งใหส้ถานศึกษาพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 43,000,000                

อบรมใหก้บัสถานศึกษาเพือ่สรา้งความพรอ้มรบัการประเมนิภายนอก 43,000,000                

งบอดุหนุน 43,000,000                

ค่าใชส้อย 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 15000 40,000,000                   

การประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 283,893,700              

จดัการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 210,785,900              

งบอดุหนุน 210,785,900              

ค่าใชส้อย 210,785,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18155 210,785,900                 

ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิและหน่วยประเมนิภายนอก 40,647,800                

งบอดุหนุน 40,647,800                

ค่าใชส้อย 33,810,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,293,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18155 31,516,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 6,837,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 6,837,600                    

สรา้งเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายนอกและการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 7 5,000,000                    

สงัเคราะหว์จิยัและพฒันานโยบายและกลยทุธท์างการศึกษา เพือ่พฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 4 10,000,000                   

พจิารณาและรบัรองรายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก 17,460,000                

งบอดุหนุน 17,460,000                

ค่าใชส้อย 17,460,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18155 17,460,000                   

กองอ านวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร 5,425,916,100            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,699,143,000            

โครงการบริหารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครือขา่ยต่างๆเพือ่การขบัเคลือ่น

นโยบาย 2,076,063,800            

งานบงัคบัใชก้ฎหมาย 30,680,800                

งบรายจ่ายอื่น 30,680,800                

รายการระดบัที1่: การปฏบิตัิงานของหน่วยปฏบิตัิงานพเิศษ ร่วม ต ารวจ 

ทหารพราน พลเรือน ครัง้ 0 22,276,500                   

รายการระดบัที1่: การติดตามกดดนัเป้าหมายส าคญั ครัง้ 0 7,633,900                    

รายการระดบัที1่: การบูรณาการสามฝ่าย ดา้นการบงัคบัใชก้ฏหมาย ครัง้ 0 770,400                      

งานดา้นการขา่ว 481,312,400              

งบรายจ่ายอื่น 481,312,400              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินการดา้นการขา่ว 0 406,312,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าการเขา้ถงึเครือขา่ยของระบบวเิคราะห ์และ

ประมวลผลสญัญาณโปรโตคอลการสือ่สาร (SKYLOCK) 0 75,000,000                   

งานอ านวยความยตุธิรรม 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: โครงการพาคนกลบับา้น 0 10,000,000                   

งานเสริมสรา้งอทิธพิลขา่วสาร 68,120,800                

งบรายจ่ายอื่น 68,120,800                

รายการระดบัที1่: การปฏบิต้ิการขา่วสาร ปจว./ ปชส.และการ 

ประชาสมัพนัธส์นบัสนุนการแกไ้ขป ญหาร จชต. ครัง้ 0 68,120,800                   

งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 1,485,949,800            

งบรายจ่ายอื่น 1,485,949,800            

รายการระดบัที1่: การจดัหาฐานขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนกลาง (DATA ระบบ 1 39,997,400                   

รายการระดบัที1่: การจดัหายทุโธปกรณ์พเิศษในการรกัษาความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ รายการ 29 623,044,000                 

รายการระดบัที1่: การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรป์ระชาชนมส่ีวนร่วม 0 473,654,200                 

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานในหมู่บา้นเสริมสรา้งความม ัน่คง 0 26,657,500                   

รายการระดบัที1่: การรกัษาความปลอดภยัในเขตเมอืง 8 เมอืงหลกั 0 61,208,500                   

รายการระดบัที1่: การด ารงและเสริมสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ครัง้ 0 61,388,200                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มแซมบ ารุงยทุโธปรณ์พเิศษ ครัง้ 0 200,000,000                 

โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและต่างประเทศ 980,045,800              

งานสรา้งความเขา้ใจของประชาชนในและนอกพื้นที ่จชต. 234,119,500              

งบรายจ่ายอื่น 234,119,500              

รายการระดบัที1่: การพฒันาคุณภาพชวีติกลุม่เป้าหมาย 0 35,831,900                   

รายการระดบัที1่: การสรา้งความเขา้ใจท ัง้ในและนอกพื้นที่ จชต. ครัง้ 0 156,287,600                 

รายการระดบัที1่: การขบัเคลือ่นก าปงตกัวาลงสู่ชมุชน ครัง้ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: การขบัเคลือ่นค่ายอาสาเพือ่การเรียนรูส้งัคมพหุวฒันธรรม ครัง้ 0 12,000,000                   

งานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี 39,462,800                

งบรายจ่ายอื่น 39,462,800                
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รายการระดบัที1่: การแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี 0 39,462,800                   

งานช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 179,825,300              

งบรายจ่ายอื่น 179,825,300              

รายการระดบัที1่: การช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่

สงบใน จชต. 0 179,825,300                 

งานพฒันาเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานในพื้นที ่จชต. 526,638,200              

งบรายจ่ายอื่น 526,638,200              

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย 0 516,638,200                 

รายการระดบัที1่:  แผนงานติดตาม และประเมนิผล ครัง้ 0 10,000,000                   

โครงการพฒันาประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พาตนเองไดด้ว้ยหลกั

ประชารฐั 643,033,400              

งานเสริมสรา้งรายไดค้รวัเรือนและความเขม้แขง็เศรฐกจิชมุชน 626,033,400              

งบรายจ่ายอื่น 626,033,400              

รายการระดบัที1่: การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์และอนุรกัษ์ คร ัง้ 0 626,033,400                 

งานดา้นสาธารณสุข 17,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,000,000                

รายการระดบัที1่: การบริการดา้นสุขภาพอนามยั ครัง้ 0 17,000,000                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 16,050,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและการคา้

มนุษย์ 16,050,000                

การบริหารจดัการแรงต่างดา้วและบคุคลซีง่ไมม่สีญัชาตไิทย 12,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,500,000                

รายการระดบัที1่: การตรวจสอบและจบักมุแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้

เมอืงโดยผดิกฏหมาย ครัง้ 0 12,500,000                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 150,000                   

งบรายจ่ายอื่น 150,000                   

รายการระดบัที1่: การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาผูห้ลบหนีเขา้เมอืงชาวเกาหลี 0 150,000                      

การป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากป ญหาการคา้มนุษย์ 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: การฝึกอบรมเครือขา่ยการป้องกนัแกไ้ขปญัหาภยัคุกคาม

ดา้นแรงงานต่างดา้วและผูห้ลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิ ครัง้ 0 600,000                      

การตรวจ และคุม้ครองป้องกนัแรงงานในภาคประมง 2,400,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,400,000                 

รายการระดบัที1่: การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานแบบไม่ปกติ

ในมหาสมทุรอนิเดยี และผูห้ลบหนีเขา้เมอืงทางทะเล ครัง้ 0 2,400,000                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 206,647,400              

โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 206,647,400              

การอ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐัดา้นยาเสพตดิ 206,647,400              

งบรายจ่ายอื่น 206,647,400              

รายการระดบัที1่: การจดัต ัง้หมู่บา้น/ชมุชนเขม้แขง็เอาชนะยาเสพติด 0 165,504,400                 

รายการระดบัที1่: การสรา้งเครือขา่ยผูน้ าหมู่บา้น/ชมุชนเขม้แขง็เอาชนะยา 0 34,781,700                   

รายการระดบัที1่: การรณรงคป์ฏบิตัิการจติวทิยาและประชาสมัพนัธเ์พือ่

แกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 3,344,300                    

รายการระดบัที1่: การอ านวยการและบริหารงานเพือ่แกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 3,017,000                    
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แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 272,864,000              

โครงการสรา้งความรกั ความปรองดองและสรา้งความยตุธิรรมในสงัคมภายใตห้ลกั

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ลดความขดัแยง้ 272,864,000              

การสรา้งการรบัรู ้ส่งเสริมจติอาสา และความมส่ีวนร่วมภาคประชาสงัคมเพือ่ความ

ปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ 157,864,000              

งบรายจ่ายอื่น 157,864,000              

รายการระดบัที1่: การผลติสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละการแถลงผลงาน 0 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: การจดัท า Website ประชาสมัพนัธแ์ละติดตามผลการ

แกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของประชาชน 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: การประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลดา้นการ

สรา้งความปรองดอง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: การสือ่มวลชนสมัพนัธ์ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: การสานไทยใจหน่ีงเดยีวสรา้งความสามคัคีปรองดอง ครัง้ 0 99,600,000                   

รายการระดบัที1่:  การส ารวจทศ้นคติของประชาชน ครัง้ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: การเสริมสรา้งกลุม่มวลชนเป็นจติอาสาสรา้งสามคัคี คร ัง้ 0 16,200,000                   

การสรา้งความรกั ความสามคัค ีฟ้ืนฟูฐานราก โดยใชแ้นวทาง หลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 115,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 115,000,000              

รายการระดบัที1่: การสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนเพือ่ความย ัง่ยนื ครัง้ 0 88,000,000                   

รายการระดบัที1่:  การเสริมสรา้งความรกัความสามคัคีระดบัต าบล และ

ฟ้ืนฟูผูไ้ดร้บัผลกระทบ ครัง้ 0 27,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 103,102,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั รกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 103,102,100              

รายจ่ายบคุลากรภาครฐัรกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 103,102,100              

งบบคุลากร 75,316,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 51,877,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ 0 51,877,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 23,439,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งลูกจา้งช ัว่คราว 0 18,392,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 5,047,200                    

งบด าเนินงาน 27,785,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,785,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 609,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น ขา้ราชการประจ า 0 1,974,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการของขา้ราชการ กอ.รมน. 0 22,754,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการลูกจา้ง กอ.รมน. รายการ 0 804,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 684,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,051,896,800            

การรกัษาความม ัน่คงของรฐั 406,372,900              

การสรา้งความรกั ความสามคัคขีองคนในชาติ 26,640,000                

งบรายจ่ายอื่น 26,640,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานตามแผนการขบัเคลือ่นงานดา้น

มวลชน กอ.รมน. 0 26,640,000                   

การตดิตามตรวจสอบและประเมนิแนวโนม้ของสถานการณ์ 46,931,000                
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งบรายจ่ายอื่น 46,931,000                

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในงานขา่วกรองเพือ่ความม ัน่คง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่ัายในการติดตามสถานการณ์เพือ่ความม ัน่คง กอ.

รมน.ส่วนกลาง 0 705,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยม์สิกวนั 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขา่ยขา่วประชาชนมส่ีวนร่วมเพือ่ความม ัน่คง 0 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการขา่วเพือ่ความม ัน่คง 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันนาเชงิปฏบิตัิการดา้นการก่อการรา้ย

และอาชญากรรมขา้มชาติ 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเดรือขา่ยมวลชนในการเฝ้าระวงั 

ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ดา้นการก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ 0 500,000                      

การอ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐั 69,440,100                

งบรายจ่ายอื่น 69,440,100                

รายการระดบัที1่: โครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) 0 35,483,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอ านวยการและบริหารจดัการอืน่ ๆ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบราชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการ ปจว./ปชส. เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัิการ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ รายการ 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์เพือ่ความม ัน่คง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบภายใน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลการด าเนินงานของ กอ.รมน. 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานสรุปผลการปฏบิตัิงาน และแถลง

แผนการปฏบิตัิงานประจ าปี 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการยทุธศาสตรก์ารพฒันาเพือ่

เสริมความม ัน่คงของชาติ 0 697,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการขา่วสารเพือ่ความม ัน่คง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นความม ัน่คง 0 2,559,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจการปฏบิตัิราขการ กอ.รมน. 0 500,000                      

การเสริมสรา้งใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ทีท่ีต่อ้งพทิกัษไ์วซ้ึง่ชาต ิศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ 38,715,200                

งบอดุหนุน 6,274,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,274,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพชรในตม 0 6,274,200                    

งบรายจ่ายอื่น 32,441,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาติ 0 4,441,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ใน

 กอ.รมน.ภาค 1 - 4 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและการพฒันาเพือ่

เสริมความม ัน่คงเฉพาะพื้นที่ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 0 10,000,000                   

 การก าลงัพล และทรงชพี 209,746,600              

งบด าเนินงาน 209,746,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,147,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: การปรนนิบตัิบ  ารุงและซอ่มบ ารุง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบก าลงัพลและทรงชพี กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จงัหวดั รายการ 0 155,105,700                 
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตข์อง กอ.รมน. ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 0 31,041,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ เชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 9,599,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 658,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 8,941,500                    

 การประสานงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตาม ประเมนิผลแนวทางการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัของ กอ.รมน. 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยการเฝ้าระวงัป้องกนั

บรรเทาสาธารณภยัเบื้องตน้ในชมุชน 0 6,000,000                    

การประสานงานดา้นการแกไ้ขปญัหาการก่อการรา้ย และอาชญากรรมขา้มชาติ 1,100,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้ปลูกจติส านึก

ในการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ดา้นการก่อการรา้ยและ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลโครงการพฒันาเครือขา่ย

มวลชนในการเผา้ระวงั ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ดา้นการก่อการรา้ย 0 600,000                      การประสานงานเพือ่ป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย (IUU 

Fishing) 1,400,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประสานงานและแกไ้ขปญัหาการท าประมง

ผดิกฎหมาย 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาเชงิปฏบิตัิการดา้นการท าประมง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยมวลชนในการเฝ้าระวงั 

ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ดา้นการท าประมงผดิกฎหมาย 0 800,000                      

การประสานงานดา้นการแกไ้ขปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 2,400,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประสานงานและแกไ้ขปญัหาการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาเชงิปฏบิตัิการดา้นการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยมวลชนในการเฝ้าระวงั 

ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ดา้นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 0 1,600,000                    

การแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 645,523,900              

งานเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐั และการขบัเคลือ่นนโยบาย 37,200,000                

งบด าเนินงาน 37,200,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตข์อง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหนา้ 160 คนั 0 37,200,000                   

การก าลงัพลและการด าเนินงาน เพือ่รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 608,323,900              

งบรายจ่ายอื่น 608,323,900              

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและการด าเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหนา้ 0 597,023,500                 

รายการระดบัที1่: การก าลงัพลและการด าเนินงานของ ศอ.บต.สน. เดอืน 0 11,300,400                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 76,212,800                

โครงการป้องกนัและฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาติ 76,212,800                

 ผนึกก าลงัเพือ่การป้องกนัและแกไ้ขดา้นสิ่งแวดลอ้ม พลงังาน และอาหาร 12,405,700                
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งบรายจ่ายอื่น 12,405,700                

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นกลไกการ

ปฏบิตัิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม  พลงังาน และอาหาร 0 12,405,700                   

ผนึกก าลงัป้องกนัและปราบปรามการบกุรุกท าลายทรพัยากรป่าไม ้ 63,807,100                

งบรายจ่ายอื่น 63,807,100                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นกลไกการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้น

ความม ัน่คงพเิศษ รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผนืป่าและทรพัยากรธรรมชาติ 0 14,059,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลการปฏบิตัิการตามแผนแม่บท 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นป้องกนัปราบปรามการบุก

รุกและท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 0 27,648,000                   

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 314,555,800              

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 15,678,100                

โครงการพฒันาแนวทางการใหบ้ริการของภาครฐัเพือ่ประสทิธภิาพและความโปร่งใส 9,871,200                 

พฒันาแนวทางการใหบ้ริการของภาครฐั 9,871,200                 

งบรายจ่ายอื่น 9,871,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแนวทางการใหบ้ริการของภาครฐัเพือ่

ประสทิธภิาพและความโปร่งใส 1 9,871,200                    

โครงการส่งเสริมและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาครฐัในการต่อตา้นการทจุริต 5,806,900                 

สรา้งการรบัรูถ้งึการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐัเพือ่ความโปร่งใสและการต่อตา้นการ

ทจุริต 5,806,900                 

งบรายจ่ายอื่น 5,806,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีองภาครฐัใน

การต่อตา้นการทุจริต 1 5,806,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 25,961,000                

โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบการใหบ้ริการของหน่วยงานของรฐัเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 5,625,000                 

ส่งเสริมการพฒันาระบบการใหบ้ริการของหน่วยงานของรฐั 5,625,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,625,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบการใหบ้ริการของ

หน่วยงานของรฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการอ านวยความสะดวกในการ 10 5,625,000                    

โครงการยกระดบัการพฒันาการใหบ้ริการภาครฐัแก่นิตบิคุคลแบบเบด็เสร็จทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ 13,860,000                

ยกระดบัการพฒันาการใหบ้ริการภาครฐั 13,860,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,860,000                

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัการพฒันาการใหบ้ริการภาครฐัแก่นิติ

บุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอเิลก็ทรอนิกส์ 1 13,860,000                   

โครงการพฒันานวตักรรมงานบริการภาครฐั 6,476,000                 

พฒันานวตักรรมงานบริการภาครฐั 6,476,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,476,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันานวตักรรมงานบริการภาครฐั 5 6,476,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 111,910,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 111,910,800              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 111,910,800              

งบบคุลากร 110,578,800              
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 110,578,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 98,608,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 4,863,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 6,933,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 172,800                      

งบด าเนินงาน 1,332,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ บาท 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 492,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 161,005,900              

การยกระดบัระบบการบริหารงานทีม่คุีณภาพมาตรฐานและธรรมาภบิาลของหน่วยงาน

ของรฐั 142,863,400              

พฒันาขดีสมรรถนะของบคุลากรในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละยทุธศาสตรท์ี่

ก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ 62,167,700                

งบด าเนินงาน 34,186,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,935,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 188,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาส านกังาน ก.พ.ร. 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 4,251,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,150,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานช่วยอ านวยการ 0 2,254,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 1,824,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานท าความสะอาด 0 1,932,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบงานสารสนเทศและ

ซอ่มแซมอปุกรณ์ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานจดัส่งเอกสาร 0 172,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรบัฝากสิง่ของทางไปรษณีย์ 0 50,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ 0 68,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการระบบป้องกนัและก าจดัแมลง 0 26,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรบัฝากเกบ็เอกสาร 0 99,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาและซอ่มลฟิต์ 0 44,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจเช็คและท าความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศและเครื่องฟอกอากาศ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบโทรศพัท์ 0 231,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัพมิพเ์อกสารรายงานการพฒันา

ระบบราชการประจ าปี 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการระบบปรบัอากาศของส่วนราชการใน

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา  5 ธนัวาคม 2550 บาท 0 1,252,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบการรายงานผลการปฏบิตัิราชการ ระบบ 0 2,138,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,051,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,051,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์11 คนั 0 4,054,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 1 คนั คนั 0 525,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 1 คนั คนั 0 415,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง  1 คนั รายการ 0 525,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 225,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 332,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,251,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 485,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 363,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 394,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,677,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 2,330,000                    

งบลงทนุ 16,549,000                

ครุภณัฑ์ 13,321,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,851,000                   

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 232,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 251,300                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงระบบการรายงานผลการประเมนิส่วนราชการ

ตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัิราชการทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(e-SAR) แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 286,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีแขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ แบบ PoE พรอ้มติดต ัง้เดนิสาย

 Fiber Optic และ CAT6 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการเพือ่การบริหารจดัการภาครฐัที่ด ีระยะที่ 3 แขวงสวนจติรลดา 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,861,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ

ของส านกังาน ก.พ.ร. แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 3,992,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WUXGA ขนาด 

4,000 ANSI Lumens แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 380,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ประเภท Fix Screen ขนาด 52x92 น้ิว แขวง

สวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,228,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,228,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมสายไฟและสาย LAN บริเวณอาคาร

ส านกังาน แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 3,228,000                    

งบรายจ่ายอื่น 11,432,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ 1 6,727,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1 2,804,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน กพม.  และ อ.กพม. 1 1,900,600                    

สรา้งความเป็นเลศิในการใหบ้ริการประชาชน 14,354,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,354,000                

รายการระดบัที1่:  โครงการยกระดบัการใหบ้ริการภาครฐั 1 3,938,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัการพฒันาระบบราชการสู่ความเป็นเลศิ โครงการ 0 10,415,900                   

วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 2,536,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,536,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการบริหารราชการเชงิพื้นที่แบบ 1 2,536,100                    

ส่งเสริมระบบการบริหารกจิการบา้นเมอืงแบบมส่ีวนร่วมระหวา่งภาครฐั  ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 3,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,200,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการบริหารราชการแบบประชารฐัที่เนน้

ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 1 3,200,000                    

พฒันาองคก์รใหม้ขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั บคุลากรมคีวามเป็นมอือาชพี 55,409,200                

งบรายจ่ายอื่น 55,409,200                

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการเรียนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 1 3,807,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันานกับริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม่  รุ่นที่ 

11  รุ่นที่ 12  และรุ่นที่ 13 1 49,640,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการของหน่วยงานภาครฐัสู่

ระบบราชการ 4.0 โครงการ 0 1,962,000                    

ยกระดบัความโปร่งใสและสรา้งความเชื่อม ัน่ศรทัธาในการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,316,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,316,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการตรวจสอบและประเมนิผลภาค 1 2,316,400                    

สรา้งความพรอ้มระบบราชการไทยเพือ่เขา้สู่ประชาคมโลก 2,880,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,880,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งธรรมาภบิาลภาครฐัในระดบัภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และอาเซยีน + 9 1 2,880,000                    

การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 13,895,800                

เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 13,895,800                

งบรายจ่ายอื่น 13,895,800                

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัิราชการ 1 10,458,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการของ 1 3,437,000                    

การทบทวนบทบาท ภารกจิ อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานภาครฐัใหเ้หมาะสม ถา่ยโอน

ภารกจิและกจิกรรมทีภ่าครฐัไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัใิหภ้าคส่วนต่างๆ 4,246,700                 

ทบทวนบทบาท ภารกจิ อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานภาครฐัใหเ้หมาะสม ถา่ยโอน

ภารกจิและกจิกรรมทีภ่าครฐัไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตั ิใหภ้าคส่วนต่างๆ 4,246,700                 

งบรายจ่ายอื่น 4,246,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งพฒันาขดีสมรรถนะเครือขา่ยการ

พฒันาระบบราชการและส่งเสริมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องส่วน 1 1,178,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นระบบราชการสู่ Thailand 4.0 โครงการ 0 1,226,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการ 0 1,842,000                    

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 242,108,000              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 23,000,000                

โครงการบูรณาการภาคเีครือขา่ยทกุระดบัเพือ่การบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื

โดยชมุชน 23,000,000                
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บูรณาการภาคเีครือขา่ยทกุระดบัเพือ่การบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืโดย

ชมุชน 23,000,000                

งบอดุหนุน 23,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 23,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 117,546,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 117,546,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 117,546,900              

งบอดุหนุน 117,546,900              

เงนิเดอืน 117,546,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 201 117,546,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 99,990,900                

พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ศกัยภาพชมุชนุและ

เศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 84,642,500                

ประสานและส่งเสริมภาคใีนการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยเครือขา่ยประชารฐั 11,980,300                

งบอดุหนุน 11,980,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,980,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงาน 0 11,980,300                   

พฒันาระบบบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืทีม่ธีรรมาภบิาล 68,662,200                

งบอดุหนุน 68,662,200                

ค่าใชส้อย 56,344,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่าทรพัยส์นิ (อาคาร/ที่ดนิ) 0 15,558,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (บริหารต่อเน่ือง) 0 40,785,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 7,464,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 7,464,900                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,853,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงาน 0 4,853,300                    

พฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยกระบวนการการมส่ีวนร่วมแบบ

บูรณาการ 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงาน 0 4,000,000                    

การพฒันาการทอ่งเทีย่วชมุชนอยา่งย ัง่ยนืสู่การเป็นชมุชนตน้แบบทีส่ามารถขยายผลไป

ยงัพื้นทีอ่ื่นได ้ 15,348,400                

ขบัเคลือ่นการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพื้นทีเ่พือ่สรา้งตน้แบบการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

อยา่งย ัง่ยนืดว้ยแนวคดิการมส่ีวนร่วมของชมุชน 15,348,400                

งบอดุหนุน 15,348,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,348,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงาน 0 15,348,400                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,570,200                 

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการการด าเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล 1,570,200                 

พฒันาระบบบริหารจดัการการด าเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล 1,570,200                 

งบอดุหนุน 1,570,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,570,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 1,570,200                    



48 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ส านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 883,639,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 580,469,000              

การจดัประชมุ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และการจดัแสดงสนิคา้และนิทรรศการ

นานาชาตใินประเทศไทย 580,469,000              

ด าเนินการตลาดเชงิรุก มุง่เนน้การดงึงาน การสรา้งงานใหม ่การสนบัสนุนการจดังาน 

รวมถงึส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในฐานะจดุหมายหลกัของอตุสาหกรรมไมซ์

ในภูมภิาคเอเชยี เพือ่เพิม่จ านวนและรายไดจ้ากนกัเดนิทางกลุ่มไมซเ์ขา้ประเทศ 500,671,000              

งบอดุหนุน 500,671,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,671,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 500,671,000                 

พฒันามาตรฐาน นวตักรรม และผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของอตุสาหกรรมไมซไ์ทย 70,798,000                

งบอดุหนุน 70,798,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 70,798,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 70,798,000                   

เพิม่จ านวนและยกระดบังานไมซใ์นภูมภิาคสู่ระดบันานาชาต ิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิให ้

เกดิรายได ้ 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 66,156,300                

โครงการส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการภายในประเทศ 66,156,300                

เสริมสรา้งศกัยภาพของ MICE City และเมอืงรองทีม่ศีกัยภาพ 25,656,300                

งบอดุหนุน 25,656,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,656,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 25,656,300                   

ขยายตลาดและความร่วมมอืดา้นการจดัประชมุและการแสดงสนิคา้ในพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

พเิศษและจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพรองรบัตลาด Great Mekong Subregion (GMS) 40,500,000                

งบอดุหนุน 40,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 40,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 54,000,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางการคา้และการลงทนุ การบริการสุขภาพ และศูนยก์ลาง

การศึกษา 18,000,000                

จดัเกบ็ขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัขอนแก่น 18,000,000                

งบอดุหนุน 18,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 18,000,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเน่ืองในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงของภาค 18,000,000                

จดัเกบ็ขอ้มลูดา้นไมซข์องจงัหวดัภูเกต็ 18,000,000                

งบอดุหนุน 18,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 18,000,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 18,000,000                

จดัเกบ็ขอ้มลูดา้นไมซข์องกรุงเทพมหานคร 18,000,000                

งบอดุหนุน 18,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 18,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 131,079,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 131,079,700              

รายการบคุลากรภาครฐั 131,079,700              

งบอดุหนุน 131,079,700              

เงนิเดอืน 131,079,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 148 131,079,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 51,934,000                

พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ และการลงทนุ 51,934,000                

บริหารจดัการส านกังาน 51,934,000                

งบอดุหนุน 51,934,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 51,934,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 51,934,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 25,601,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าเช่าทรพัยส์นิ (อาคาร/ที่ดนิ) บาท 0 24,565,400                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค บาท 0 1,767,600                    

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 564,706,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 56,800,000                

โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์ 14,800,000                

การพฒันาฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์ 14,800,000                

งบอดุหนุน 14,800,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มูลสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์ 0 14,800,000                   

โครงการเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่ 3,000,000                 

การเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่ 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การ

เป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่ 0 3,000,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์ 34,000,000                

การพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์ 34,000,000                

งบอดุหนุน 34,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิ

แก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์ 0 34,000,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน (Community-Based) เชงิสรา้งสรรค์

ส่วนภูมภิาค 5,000,000                 
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การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน (Community Based) เชงิสรา้งสรรคส่์วน

ภูมภิาค 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน 

(Community Based) เชงิสรา้งสรรคส่์วนภูมภิาค 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 19,349,300                

โครงการสรา้งแหลง่บม่เพาะธุรกจิสรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษาส่วนภูมภิาค (เขต

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก - Eastern Economic Corridor Development :EEC) 9,349,300                 

การสรา้งแหลง่บม่เพาะธุรกจิสรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษาส่วนภูมภิาค (เขตเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวนัออก - Eastern Economic Corridor Development : EEC) 9,349,300                 

งบอดุหนุน 9,349,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,349,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งแหลง่บ่มเพาะธุรกจิสรา้งสรรคสู่์

สถาบนัการศึกษาส่วนภูมภิาค (เขตเศรษฐกจิพเืศษภาคตะวนัออก - Eastern

 Economic Corridor Development : EEC) 0 9,349,300                    

โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพคนรองรบัการพฒันาระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออกผา่นการจดัการเรียนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง 10,000,000                

การศึกษาและพฒันาแนวทางการเพิม่ศกัยภาพคนรองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออกผา่นการจดัการเรียนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันาแนวทางการเพิม่

ศกัยภาพคนรองรบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกผ่านการ

จดัการเรียนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง 0 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 15,943,100                

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรูต้  าบล 15,943,100                

การพฒันาศูนยค์วามรูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชวีติในระดบัต าบล 15,943,100                

งบอดุหนุน 15,943,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,943,100                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาศูนยก์ารเรียนรูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชวีติใน แห่ง 0 15,943,100                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 143,038,100              

การบริหารจดัการความรูท้ีน่ าสู่การสรา้งรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชวีติ 143,038,100              

งานพฒันาตน้แบบหอ้งสมดุมชีวีติและแหลง่เรียนรูเ้ครือขา่ย 44,578,200                

งบอดุหนุน 44,578,200                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์อ้งสมดุมชีวีติ แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์นบัสนุนงานพฒันาแหลง่เรียนรูเ้ครือขา่ย แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติอทุยานการเรียนรู ้

ตน้แบบและบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,578,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติอทุยานการเรียนรู ้

ตน้แบบและการพฒันาแหลง่เรียนรูเ้ครือขา่ย 0 33,578,200                   

การต่อยอดองคค์วามรูเ้พือ่สรา้งรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชวีติ 10,500,000                

งบอดุหนุน 10,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใขจ่้ายด าเนินงานต่อยอดองคค์วามรูเ้พือ่สรา้งรายได ้

และยกระดบัคุณภาพชวีติ 0 10,500,000                   

ส่งเสริมและพฒันาธุรกจิความคดิสรา้งสรรค์ 44,998,200                

งบอดุหนุน 44,998,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,998,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมธุรกจิและการออกแบบสรา้งสรรค์ 0 44,998,200                   

ส่งเสริมองคค์วามรูท้างศิลปะ วฒันธรรม และประวตัศิาสตรข์องชาติ 42,961,700                

งบอดุหนุน 42,961,700                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการจดัการ

และเผยแพร่องคค์วามรู ้แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,400,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,561,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมองคค์วามรูด้า้นศิลปะ 

ประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรมของไทย 0 39,561,700                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 180,655,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 180,655,500              

สนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 180,655,500              

งบอดุหนุน 180,655,500              

เงนิเดอืน 180,655,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 0 180,655,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 148,920,800              

ตน้แบบแหลง่เรียนรูรู้ปแบบใหมใ่นดา้นต่าง ๆ 123,710,900              

การจดัการเรียนรูด้า้นการออกแบบและความคดิสรา้งสรรค์ 54,245,000                

งบอดุหนุน 54,245,000                

ค่าใชส้อย 48,663,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 34,994,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 13,669,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 5,581,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 5,581,500                    

การจดัการแหลง่เรียนรูเ้พือ่ส่งเสริมการอ่าน 57,924,900                

งบอดุหนุน 57,924,900                

ค่าใชส้อย 53,004,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 44,268,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 8,736,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,920,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 4,920,000                    

การจดัการแหลง่เรียนรูด้า้นพพิธิภณัฑว์ทิยา 11,541,000                

งบอดุหนุน 11,541,000                

ค่าใชส้อย 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,800,000                    
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ค่าสาธารณูปโภค 4,741,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 4,741,000                    

องคค์วามรูใ้หมใ่นดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 25,209,900                

การพฒันาองคค์วามรูใ้หมด่า้นเศรษฐกจิและสงัคม 25,209,900                

งบอดุหนุน 25,209,900                

ค่าใชส้อย 23,774,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,163,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 19,611,500                   

ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 1,435,000                    

สถาบนับริหารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 29,645,400                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 12,705,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั จดัการปญัหาทีด่นิท ากนิ 12,705,100                

รายการบคุลากรภาครฐัจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิ 12,705,100                

งบอดุหนุน 12,705,100                

เงนิเดอืน 12,705,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 75 12,705,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 16,940,300                

การจดัต ัง้ธนาคารทีด่นิหรือองคก์รอื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นลกัษณะท านองเดยีวกบัธนาคาร

ทีด่นิ 16,940,300                

การจดัต ัง้ธนาคารทีด่นิหรือองคก์รอื่นทีม่วีตัถปุระสงคใ์นลกัษณะท านองเดยีวกบั

ธนาคารทีด่นิ 16,940,300                

งบอดุหนุน 16,940,300                

ค่าตอบแทน 7,829,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 2,201,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษา   จงัหวดักรุงเทพมหานคร บาท 0 5,328,000                    

ค่าใชส้อย 8,330,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 7,117,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาเอกชนด าเนินการ 0 1,213,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 780,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 280,000                      

สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 285,331,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 72,472,000                

โครงการจดัท าและทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีเพือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0 32,972,000                

จดัท าและทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพีเพือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0 32,972,000                

งบอดุหนุน 32,972,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,972,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าและทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิ

วชิาชพีเพือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0 10 32,972,000                   

โครงการสรา้งโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบอาชพีไปสู่ไทยแลนด ์4.0 39,500,000                

สรา้งโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบอาชพีไปสู่ไทยแลนด ์4.0 39,500,000                
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งบอดุหนุน 39,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผู ้

ประกอบอาชพีไปสู่ไทยแลนด ์4.0 39500 39,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 57,565,000                

โครงการสรา้งโอกาสใหก้บับคุลากรในอาชพีไดร้บัการรบัรองคุณวุฒวิชิาชพี 57,565,000                

พฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบอาชพีในกลุ่มอตุสาหกรรมศกัยภาพตามมาตรฐานอาชพี 

ใหม้โีอกาสในการไดร้บัใบรบัรองคุณวุฒวิชิาชพี 57,565,000                

งบอดุหนุน 57,565,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,565,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของผู ้ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าและทบทวนมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิ 0 47,565,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 52,302,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 52,302,500                

พฒันาระบบคุณวุฒวิชิาชพีเพือ่ยกระดบัสมรรถนะบคุคลใหไ้ดม้าตรฐานสากล 52,302,500                

งบอดุหนุน 52,302,500                

เงนิเดอืน 52,302,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน คน 71 52,302,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 93,390,700                

ระบบคุณวุฒวิชิาชพีและมาตรฐานอาชพี 93,390,700                

ศึกษา วจิยั และพฒันาระบบคุณวุฒวิชิาชพี และสนบัสนุนหน่วยงานและองคก์ร

เพือ่ใหก้ารรบัรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชพี 93,390,700                

งบอดุหนุน 93,390,700                

ค่าใชส้อย 52,462,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,951,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 0 36,510,800                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,155,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,915,700                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,772,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3 37,772,700                   

รายการระดบัที2่: โครงการส่งเสริมการรบัรูร้ะบบคุณวุฒวิชิาชพีสู่ 3 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาองคก์รที่มหีนา้ที่รบัรองสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชพีเขา้สู่มาตรฐานสากล(ISO/IEC 17024) 50 10,125,500                   

รายการระดบัที2่: โครงการฝึกอบรมผูต้รวจประเมนิองคก์รที่มหีนา้ที่

รบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี (Assessor) 700 3,340,100                    

รายการระดบัที2่: โครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่สอบ (Examiner) ของ

องคก์รที่มหีนา้ที่รบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี 2000 2,919,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบคุณวุฒวิชิาชพีเพือ่

เชือ่มโยงสู่ระดบัภูมภิาคอาเซยีนและสากล 20 2,041,700                    

รายการระดบัที2่: โครงการส่งเสริมเพือ่ใหม้ผูีเ้ขา้รบัการประเมนิ

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี 24 4,902,400                    

รายการระดบัที2่: โครงการตรวจประเมนิเพือ่ใหก้ารรบัรององคก์รที่มี

หนา้ที่รบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี และควบคุม

กระบวนการประเมนิสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี 252 4,654,000                    
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รายการระดบัที2่: โครงการการค านวณตน้ทุนการประเมนิสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชพี 70 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการน ามาตรฐานอาชพีและ

คุณวุฒวิชิาชพีไปใชใ้นการพฒันาก าลงัคน 1600 2,890,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 9,601,000                 

โครงการพฒันาสื่อการเรียนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลคอนเทนต ์เพือ่พฒันาสมรรถนะ

ของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี 9,601,000                 

พฒันาสื่อการเรียนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลคอนเทนต ์เพือ่พฒันาสมรรถนะของ

บคุคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี 9,601,000                 

งบอดุหนุน 9,601,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,601,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาสือ่การเรียนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอล

คอนเทนต ์เพือ่พฒันาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ 100 9,601,000                    

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 729,512,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 198,445,600              

โครงการส่งเสริมการลงทนุเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัท ัง้การลงทนุในประเทศ

และการลงทนุของไทยในต่างประเทศ 198,445,600              

การส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ 23,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 23,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาการลงทุนไทยใน 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของ

ส านกังานเศรษฐกจิการลงทุนในต่างประเทศ 0 3,000,000                    การชกัจูงการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรมส าคญัตามนโยบาย

รฐับาล 158,445,600              

งบรายจ่ายอื่น 158,445,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายชกัจูงการลงทุนจากต่างประเทศ 0 102,880,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายชกัจูงการลงทุนในประเทศ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งภาพลกัษณ์การลงทุน 0 44,065,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนบริการดา้นสมารท์วซีา่ (SMART 0 3,500,000                    

การพฒันาการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 17,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัน าผูผ้ลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรมไทยร่วมงาน

แสดงชิ้นส่วนอตุสาหกรรมระดบันานาชาติ 0 16,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 283,968,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 283,968,100              

การด าเนินงานบคุลากรเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ 283,968,100              

งบบคุลากร 242,423,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 179,907,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 307 118,631,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 41 4,742,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 22 44,581,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 91 6,776,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 1 48,000                        
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 18 5,127,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 62,516,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 24 23,600,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 146 38,915,900                   

งบด าเนินงาน 41,544,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,544,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น (ข ัน้ต า่) 0 33,215,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 25 2,957,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 5,299,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 247,098,600              

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 247,098,600              

การด าเนินภารกจิในประเทศ 97,689,500                

งบด าเนินงาน 80,980,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,334,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 35,644,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,496,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,641,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 5,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 3 คนั (ส่วนกลาง) 3 664,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางพรอ้มคนขบั 5 คนั (ส่วนกลาง) 5 1,617,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ 1 คนั (ส่วนกลาง). 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่พรอ้มคนขบั 2 คนั (ส่วนกลาง) 0 696,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,646,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 98,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 888,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,560,000                    

งบรายจ่ายอื่น 16,708,600                

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นการส่งเสริมการลงทุน 0 7,938,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาดา้นการส่งเสริมการลงทุน 0 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนบริการดา้นการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ ระบบ 0 4,830,000                    
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การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 65,728,000                

งบด าเนินงาน 65,728,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,253,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืบุตรขา้ราชการในต่างประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,484,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,236,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,889,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,227,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 483,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 12,219,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 1,122,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 255,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,416,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 225,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 5,475,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 965,000                      

การเจรจาและท าขอ้ตกลงดา้นการลงทนุในเวทรีะหวา่งประเทศ 3,700,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,700,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเจรจาและท าขอ้ตกลงดา้นการลงทุนในเวที 0 3,700,000                    

การพฒันาปจัจยัสนบัสนุนการลงทนุ 17,580,500                

งบด าเนินงาน 15,680,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,535,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 790,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,408,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,040,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 2 คนั (สุราษฎรธ์านี , ขอนแก่น) 2 442,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 2 คนั (นครราชสมีา,สงขลา) 2 442,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก(ดเีซล) ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ

  1 คนั (เชยีงใหม)่ 1 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางพรอ้มคนขบั 1 คนั (พษิณุโลก) 1 323,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางพรอ้มคนขบั 1 คนั (ชลบุร)ี 0 323,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 65,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,145,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 576,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 69,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 415,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,900,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยและเพิม่ศกัยภาพการลงทุน 0 1,900,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 62,400,600                

งบด าเนินงาน 32,761,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,261,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,581,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 8,500,000                    

งบลงทนุ 27,638,800                

ครุภณัฑ์ 27,638,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,638,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล * 

พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังานและชดุโปรแกรมระบบปฎบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 214,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังานและชดุ

โปรแกรมระบบปฎบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 80 2,944,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบเครือขา่ยสารสนเทศภายในส านกังาน 

(Network) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 22,980,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบและพฒันาโปรแกรมส าหรบัใชใ้นกจิกรรม

เชือ่มโยงอตุสาหกรรม แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โปรแกรม 1 1,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทุน 0 2,000,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 959,142,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 959,142,900              

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 959,142,900              

จดัท าแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 260,062,600              

งบรายจ่ายอื่น 260,062,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผน พฒันาฐานขอ้มูลและสนบัสนุน

การด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 0 115,485,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาคส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและ 0 144,576,800                 
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พฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ใหส้รา้งมลูค่าเพิม่ขึ้นได ้ 20,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ให ้

สรา้งมูลค่าเพิม่ขึ้นได ้ 0 20,000,000                   

พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้คีวามสามารถในการบริหารธุรกจิ 118,555,500              

งบรายจ่ายอื่น 118,555,500              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้ี

ความสามารถในการบริหารธุรกจิ บาท 0 118,555,500                 

พฒันาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์ 58,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 58,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่ SME และเชือ่มโยง

ในรูปแบบคลสัเตอร์ 0 58,000,000                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 30,171,200                

งบรายจ่ายอื่น 30,171,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 30,171,200                   

พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้ผีลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน 15,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้ี

ผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑท์ี่ไดม้าตรฐาน บาท 0 15,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ 131,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 131,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ 0 131,000,000                 

ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุ่มท ัว่ไป มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 185,592,700              

งบรายจ่ายอื่น 185,592,700              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่

ท ัว่ไปมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 0 185,592,700                 

ส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั

ไดม้ากขึ้น 40,760,900                

งบรายจ่ายอื่น 40,760,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ที่มศีกัยภาพ

 (Strong) ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัไดม้ากขึ้น 0 40,760,900                   

ส่งเสริมพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบั SME 100,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 100,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบั 0 100,000,000                 

ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 5,356,610,400            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 195,779,700              

โครงการวจิยัสมองเสื่อมอลัไซเมอรค์รบวงจรในคนไทย 190,779,700              

การวจิยัสมองเสื่อมอลัไซเมอรค์รบวงจรในไทย 190,779,700              

งบอดุหนุน 190,779,700              

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,355,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูลภายนอก (External Hard disk 16 

TB)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเพือ่การค านวณ   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเพือ่เกบ็ขอ้มูลภาพทางรงัสวีทิยา

   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอฟทแ์วรจ์ดัการขอ้มูลภาพทางรงัสวีทิยา   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟทแ์วรเ์พือ่การค านวณและวเิคราะห ์Matlab with 

toolboxes   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องคอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสูง   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 240,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 185,424,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการวจิยัสมองอลัไซเมอรค์รบ

วงจรในคนไทย โครงการ 0 185,424,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 5,000,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการวจิยัสารประกอบ N,O-เฮเทอโร

ไซเคิลในการใชเ้ป็นสารตา้นโรคหนอนพยาธิ โครงการ 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 233,576,100              

โครงการผลติบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 155,333,500              

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 110,382,700              

งบอดุหนุน 110,382,700              

ค่าตอบแทน 40,690,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 0 40,690,500                   

ค่าสาธารณูปโภค 15,240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 15,240,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,205,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์    แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็ 15 ชัน้ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะไฟฟ้า สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นตดักระดาษ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แท่น 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: บอรด์เสยีบกระดาษโปสเตอร ์สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะและเขา้เลม่ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะและเขา้เลม่สนัห่วงพลาสติกไฟฟ้า  สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็เอกสารไฟฟ้า สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 27,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอืพรอ้มการด์บนัทกึขอ้มูล เขา้-ออก 

อตัโนมตัิ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รถประกอบไฟฟ้า สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน  สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 112,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊จดัประชมุ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 25,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อาหาร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัจดัหอ้งปฐมพยาบาล สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้เตียง 3 ตอนสแตนเลส สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 7-11 สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 2,500,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,220,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 28 616,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพข์าวด า สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ ีสถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 28 78,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพข์าวด าแบบมลัติฟงักช์ ัน่ สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพและเสยีง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 140,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,876,000                    

รายการระดบัที1่: โปรเจคเตอร ์(Projector) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 996,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายพรอ้มเครื่องรบัสญัญาณ สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบการประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video 

Conference System) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 700,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,150,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งบรรยาย 1-2 ชัน้ 2 สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งเกบ็ถงัแกส๊ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ช ัน้ 3 สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ช ัน้ 2  สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายในอาคาร สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบปรบัอากาศ (เพิม่เติม) ชัน้ 2 หอ้ง 320 ที่น ัง่ 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ งาน 1 5,100,000                    

ค่าใชจ่้ายบคุลากรสถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 44,753,800                

งบอดุหนุน 44,753,800                

เงนิเดอืน 44,753,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 91 44,753,800                   

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 197,000                   

งบอดุหนุน 197,000                   

ค่าตอบแทน 197,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 0 197,000                      

โครงการใหบ้ริการวชิาการ 3,470,000                 

การใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม 3,470,000                 

งบอดุหนุน 3,470,000                 

ค่าตอบแทน 3,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 0 3,470,000                    

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพของบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 74,772,600                

สนบัสนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูข้องสถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 74,772,600                

งบอดุหนุน 74,772,600                

ค่าตอบแทน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 0 6,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 58,772,600                   

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์    แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 7,300                         

รายการระดบัที1่: ไมโครเวฟ (Microwave) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 22,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งหลอดดูดสารละลาย (Automatic Buret 

Washer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 10,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิส  าหรบัความหนืดสูง 

(Electronic Dispenser) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส 2 ชัน้ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: โพรบส าหรบัเครื่องโซนิเคเตอร ์สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดเลก็ (Benchtop Minicentrifuge)

 สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: แร็คสเตนเลสส าหรบัทดลองสารเคม ี(Peparative TLC 

Plate Drying Rack) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 2 24,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (Magnetic Stirrer with Heating) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดเลก็ (Minicentrifuge) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเพลท พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (Petriture 

Turntables for Petri Dishes) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 29,500                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊สูญญากาศ ชนิดไม่ใชน้ า้มนั สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 31,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องเจล (Blue Light Transilluminator) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 31,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งสารปริมาณนอ้ยชนิดตัง้โตะ๊ พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ (Minicentrifuge) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 34,300                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็ตวัอยา่งขนาดเลก็ส าหรบัพกพา (Nitrogen Tank)

 สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ถงั 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: กระติกเกบ็น า้แขง็แหง้ขนาด 1 ลติร (Dewar Flask) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ อนั 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตะเกยีงแกส๊ไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ พรอ้มถงัแกส๊หุงตม้และ

อปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 36,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 37,400                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ชนิดควบคุมอณุหภูม ิ(Water Bath) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 5,000 ไมโครลติร 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 5 50,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารแบบใหค้วามรอ้นสูงขนาดใหญ่ (Hotplate 

Stirrer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสารละลาย พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(Orbital Shakers) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 54,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบอตัราการดูดอากาศของปัม๊ ชนิดแรงดนั

ต า่ (Low Flow Meter up to 5 L/min) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 59,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัเชื้อโรคดว้ยแสง UV พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(UV-Air Flow Cleaner Recirculators) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อเขม็และลูบเขีย่เชื้อ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมสี าหรบัป้องกนัไฟ (Chemical Storage 

Cabinet for Flammable Sovent) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ (Incubator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (Vacuum 

Sealer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิส  าหรบัไปเปตแกว้และ

พลาสติก สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 4 72,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยา้ยแถบโปรตีนลงบนเมมเบรน (Gel Transfer 

Device) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 87,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดแสงอลัตราไวโอเลต (UV-Cabinet) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารแนวระนาบแบบโยกขึ้น-ลง พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (Rocking Platform Shaker) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมสี าหรบักรด (Chemical Storage Cabinet 

for Acid) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์แยกขนาดอนุภาคฝุ่ นในอากาศ (Personal 

Cascade Impactor) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 96,300                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็ตวัอยา่งขนาด 35 ลติร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ถงั 1 98,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารแบบหมนุ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(Programmable Rotator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 103,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อดว้ยความรอ้นขนาดเลก็ (Dry Sterilizer) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ชนิดควบคุมอณุหภูม ิ(Water Bath) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 107,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบดูดสารละลายสูญญากาศ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(Vacuum Aspirator System) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 107,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นแบบหลมุ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(Heat Block) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 109,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลคโทรโฟริลสิส าหรบัดเีอน็เอ พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (DNA Electrophoresis) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 110,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 112,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลคโทรโฟริลสิส าหรบัดเีอน็เอ พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (DNA Electrophoresis) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 115,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้น (Desiccator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (Hot Air Oven)

 สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 124,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบอตัราการดูดอากาศของปัม๊ ชนิดแรงดนั

สูง (High Flow Meter up to 30L/min) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 128,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องแยกดเีอน็เอแนวนอนแบบรวมขนาดเลก็ พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ (Mini DNA Electrophoresis) สถาบนับณัฑติศึกษา

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสาร (Vortex Mixer) พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 11 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ดูดสารละลายของเสยี สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น (Hotplate 

Stirrer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 6 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งไม่ควบคุมอณุหภูมแิบบความเร็วต า่ 

(5702) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 147,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งส าหรบังานเคมทีางยา (Centrifuge) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแยกโปรตีนพรอ้มเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (Protein 

Gel Electrophoresis) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหลอ่เยน็ (Cooling Circulator) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าปฏกิริิยาภายใตแ้รงดนั แบบไม่กวนสาร 

(Non-Stirred Pressure Vessels) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิ(Thermo-Shaker) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 2 ต าแหน่ง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 186,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ปริมาตรนอ้ยอตัโนมตัิ แบบ 8 

ช่อง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 6 189,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 2 ต าแหน่ง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บส าหรบัไฮบริไดเซซ ัน่ (Hybridization Oven, 

Vortex Oven) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ชดุ 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลแ์บบอตัโนมตัิ (Automated Cell 

Counter) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารแนวระนาบแบบโยกขึ้น-ลง พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (Rocking Platform Shaker) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 196,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบ Light Microscope พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์2 ตา แบบรองรบัการเชือ่มต่อกลอ้ง

ถา่ยภาพ (Light Microscope) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ในหอ้งปฎบิตัิการ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

(Laboratory Refrigerator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊เกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิดแรงดนัสูง (High Flow Rate 

Pump up to 10 L/min) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 214,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส่งถา่ยโปรตีนแบบกึ่งแหง้ชนิดมเีครื่องจ่ายไฟในตวั 

(Trans-Blot) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วต า่แบบควบคุมอณุหภูมพิรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงแบบควบคุมอณุหภูมสิ าหรบั

หลอดทดลองขนาดเลก็ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ปริมาตรนอ้ยอตัโนมตัิ แบบ 12 

ช่อง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 8 274,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดกลางส าหรบังานชวีวทิยาโมเลกลุ 

(Microcentrifuge) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ควบคุมความดนั (Pump) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้ออณุหภูมติ า่ (Low Temperature 

Incubator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (Hot Air Oven)

 สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: คอลมันแ์ยกสารกบัเครื่องแยกสารใหบ้ริสุทธิ์ โดย

กระบวนการโครมาโตรกราฟีความดนัสูง (HPLC Column) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นละอองแอนติบอด ี(Antibody Printer) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 329,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบ Stero Microscope พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 333,900                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ (Shaking Water 

Bath) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: โถบ่มไรอ้อกซเิจน สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 340,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งถา่ยสารพนัธุกรรมสู่เซลล ์และเชื้อจลุชพีดว้ย

กระแสไฟฟ้า (Electroporation) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 4 ต าแหน่ง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊เกบ็ตวัอยา่งอากาศส าหรบับุคคล พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ (Personal Pump Kit) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงแบบควบคุมอณุหภูมสิ าหรบั

ไมโครเพลทและหลอดทดลองขนาดเลก็ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 451,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 2.5 ไมโครลติร สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 45 457,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องแยกโปรตีนตามแนวตัง้ขนาดเลก็ ชนิด 4 เจล 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 492,200                      



66 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนห์วักลบัเทคนิคเฟสคอนทราสต ์พรอ้มชดุ

ถา่ยทอดสญัญาณภาพ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 536,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงส าหรบัปริมาณมาก (5810R) 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 591,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ความเขม้ขน้สารละลายอตัโนมตัิ (Centrifugal

 Lyophilizer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Tank) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ถงั 3 609,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 20, 200, และ 1000 

ไมโครลติร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ ชดุ 23 615,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูม ิและเขยา่ส าหรบัหลอดทดลอง

ขนาดเลก็และเพลท (Thermomixer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 622,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงแบบควบคุมอณุหภูมสิ าหรบั

ปริมาณมาก พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 652,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศในอาคารพรอ้มเซนเซอร ์

ส าหรบัตรวจวดั CO, CO2, VOCs, Wind Velocity (Multi-function 

Indoor Air Quality Monitor) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 722,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกโปรตีนโดยวธิอีเิลก็โทรโฟรีซสิแบบไอโซอเิลคท

ริโฟกสัซิง่ (2D-Gel Electrophoresis) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 748,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงแบบควบคุมอณุหภูมสิ าหรบั

หลอดทดลองขนาดเลก็ (5424R) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 767,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงแบบควบคุมอณุหภูมสิ าหรบั

ไมโครเพลทและหลอดทดลองขนาดเลก็ (5430R) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 783,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10, 100, และ 1000 

ไมโครลติร สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 30 802,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฎกิริิยาบนไมโครเพลท (Elisa Reader + 

Washer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ -80 องศาเซลเซยีส (Ultra-low 

Temperature Freezer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 910,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบอณุหภูมคิงที่ (Constant Temperature 

Shaker) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบแนวตัง้ อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 3 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าปฏกิริิยาที่อณุหภูมติ า่ (Cryo Reactor System)

 สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 989,800                      

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (BSC) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,100,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II) 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,112,800                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซด ์

(CO2 Incubator) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,177,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัฝุ่ นในอากาศส่วนบุคคลชนิดอ่านผลไดท้นัที

 (Real-time Personal Aerosol Monitor) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,380,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ชนิดอ่านผลได ้

ทนัท ี(Real-time Particle Detector) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,027,200                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ชนิด -80 องศาเซลเซยีส สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อชนิดเขยา่ (Shaking Incubator) สถาบนั

บณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบแนวตัง้ อณุหภูม ิ-86 องศาเซลเซยีส พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หวัปัน่เหวีย่งส าหรบัเครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วรอบสูง 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 1,333,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 6 ต าแหน่ง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,567,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งใหเ้ขม้ขน้ (Vacuum Centrifuge) 

สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเลี้ยงเซลลเ์พือ่ใชก้บักลอ้ง

จลุทรรศน ์สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบเครื่องสงัเคราะหส์ารโดยใชก้ระบวนการ

ไหลของสารเคม ี(Flow Reactor Accessories) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุา

ภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าปฏกิริิยาที่ความดนัสูง (High Pressure 

Reactor System) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟีแบบผวิบาง ควบคู่กบัเครื่อง

วเิคราะหม์วลสาร (Thin Layer Chromatography - Mass 

Spectrometer) สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขต เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัศึกษาและถา่ยภาพสารเรืองแสงในเซลล์

เพาะเลี้ยง สถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 6,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร์ โครงการ 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,927,254,600            

โครงการการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่การศึกษา 4,927,254,600            

โครงการเฉลมิพระเกยีรตเิจา้ฟ้าจฬุาภรณ์เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมาย ุ60 

พรรษา 947,536,400              

งบอดุหนุน 947,536,400              

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,940,500                   



68 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์แม่เหลก็    แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งประชมุ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์อกสารเลเซอรข์าวด า พรอ้มสแกนเนอร ์  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์อกสารเลเซอรส์ ี  แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ของ  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งเรียน   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เตน๊ทส์นามชนิดกางอตัโนมตัิ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศชนิดตัง้พื้น ขนาด 56,000 BTU แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ของชนิดพบัเกบ็ได ้  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงค ์พบัได ้  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ตวั 3 4,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สนาม พบัได ้  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 10 10,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ความปลอดภยัและป้ายต่างๆ   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์อกสารขาวด า พรอ้ม สแกนเนอร ์  แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ยกเคลือ่นยา้ยในภาวะภยัพบิตัิ   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูอ้  านวยการศูนย ์พรอ้มเกา้อี้   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานอาจารย ์พรอ้มเกา้อี้   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานบุคลากร พรอ้มเกา้อี้   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรส์  าหรบัปฎบิตัิงาน   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 600,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 17,900,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกหกลอ้อเนกประสงค ์แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลส าหรบัออกเหตุภยัพบิตัิ   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกอปุกรณ์การศึกษาและฝึกอบรมเคลือ่นที่    

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 5,900,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 50,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรพ์กพา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้แขง็   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ใบ 1 9,800                         
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รายการระดบัที1่: ถงัส ารองน า้สะอาด   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ใบ 2 18,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,523,800                   

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้พื้นฐานผูใ้หญ่

พรอ้มจอแสดงผลการฝึกบนตวัหุ่น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 4 880,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถาณการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้พื้นฐานเด็ก 

พรอ้มจอแสดงผลการฝึกบนตวัหุ่น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถาการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้พื้นฐานทารก   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงผูใ้หญ่ 

พรอ้มระบบจ าลองสถานการณ์ (Simman Essential)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงผูใ้หญ่ 

พรอ้มระบบจ าลองสถานการณ์ (Simman 3G)  แขวงตลาดบางเขน เขต ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองส่วนศีรษะส าหรบัใส่ท่อทางเดนิหายใจ   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิแบบใชฝึ้กอบรม   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า (Manual Defibrilator) ส าหรบั

สาธติ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: หูฟงัทางการแพทยข์นาดผูใ้หญ่   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 16 27,200                        

รายการระดบัที1่: หูฟงัทางการแพทยข์นาดทารก   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบปรอท ขอ้ต่อโลหะแบบตัง้โตะ๊

   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบี ชนิด 3 ขนาด (ผูใ้หญ่ เด็กโต 

ทารก)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 57,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุส่องหลอดลมคอ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกระดานรองหลงั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 14 168,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยสุือ่สารประจ ารถ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองสถานการณ์เสมอืนจริงปฏบิตัิการพาหนะ

ฉุกเฉิน พรอ้มระบบ    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,547,400                    

รายการระดบัที1่: เสาน า้เกลอืสแตนเลส   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตน้ 3 6,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีที่สามารถวดัความดนัโลหติได ้ 

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ลา้งพษิ พรอ้มระบบก าจดัสารพเิศษที่ผ่านการ

ช าระ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฆ่าเชื้อครุภณัฑก์ารแพทย ์แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุดูแลบาดแผล   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกเรยเ์คลือ่นที่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เตียงสนามชนิดพบั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เตียง 16 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปลอกดามคอชนิดแขง็ ชนิดปรบัขนาดได ้  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้า (Manual Defibrilator)   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,495,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดใชน้ า้มนั ขนาด 15 kV   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 520,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบอปุกรณ์ส่องสวา่งในเวลากลางคืน   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบแม่ขา่ยวทิยสุือ่สารเคลือ่นที่ รวมเสาสญัญาณสือ่สาร 

  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สาร ขนาด 40 วตัต ์  แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: โทรศพัทร์ะบบดาวเทยีม   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดมอืถอื   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัสารเคมส่ีวนบุคคล ระดบั B   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัสารเคมส่ีวนบุคคล ระดบั C   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 30,000                        

ครุภณัฑส์นาม 244,300                      

รายการระดบัที1่: เตน้ทส์นาม ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.2 

เมตร   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกรองน า้ภาคสนาม   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจโรค พรอ้มเกา้อี้สนาม   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 8 28,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าศูนยแ์พทยภ์ยัพบิตัิและฉุกเฉินเจา้ฟ้า

จฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 126,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 844,139,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยก์ารเรียนรูแ้ละวจิยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 844,139,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าก่อสรา้งศูนยก์ารเรียนรูแ้ละวจิยัเฉลมิพระเกยีรติ 60

 พรรษา เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 844,139,500                 

ค่าควบคุมงาน 25,587,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยก์ารเรียนรูแ้ละวจิยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 25,587,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานศูนยก์ารเรียนรูแ้ละวจิยัเฉลมิพระเกยีรติ

 60 พรรษา เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ งาน 1 25,587,500                   

รกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 3,293,618,800            

งบอดุหนุน 3,293,618,800            

ค่าตอบแทน 691,162,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 0 691,162,800                 

ค่าสาธารณูปโภค 51,200,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 51,200,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,967,300                    

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์สีาย  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 3 3,000                         

รายการระดบัที1่: แท่นตดักระดาษ A3   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ส  าหรบัผูป่้วย   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รส้าย   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 42 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้ขาวเอนกประสงค ์แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 4,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็กระดาษ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: โซฟาส าหรบัญาติผูป่้วย   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 13 130,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางของคู่กบัโซฟา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 13 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเบอร ์4 หลกั    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,800                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน (ขาโครเมีย่ม)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ตวั 13 156,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็พื้นเหลก็    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ คนั 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์แม่เหลก็    แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 15 ลิ้นชกั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืแบบโชวป์ก 5 ชัน้ แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หลงั 2 9,000                         

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่หนงัสอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตู ้ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 157 785,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ หลงั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เอนกประสงคส์ าหรบัฝึกผูป่้วย   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 13 78,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 67 335,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สแตนเลสมลีอ้ไม่มพีนกัพงิ   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ หลงั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สแตนเลสมลีอ้มพีนกัพงิ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้งแบบ 3 พบั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 51 331,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย จ านวน 4 ที่น ัง่   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แถว 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มบ้านเปิดประตูกระจก 2 ชัน้   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 20,000                        
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รายการระดบัที1่: กระเป๋าใส่ Backdrop   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ใบ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตู ้ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์6 ช่อง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางกลอ้ง 10 ตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส 2 ชัน้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร คนั 9 90,000                        

รายการระดบัที1่: วทิยตุิดตามตวั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 9 113,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานตวัแอล    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: Backdrop โครงการถกัรอ้ย สรอ้ยรกั   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานปิด   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์อืถอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์9 ช่อง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 7 119,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟาพรอ้มโตะ๊   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊-เกา้อี้ (โตะ๊ 1 เกา้อี้ 4)   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์12 ช่อง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอรเ์หลก็ 12 ช่อง    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัหอ้งประชมุ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ หลงั 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ทานอาหารพรอ้มเกา้อี้ 4 ตวั   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโปรเจคเตอร ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรพ์ยาบาล แบบตรง   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อาจารย ์พรอ้มเกา้อี้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 25 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้แหง้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรพ์ยาบาล แบบโคง้   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 202,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล พรอ้มเลนส ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ตวั 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด ระบบ Central Monitor   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 90,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 190,909,600                 

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เกบ็ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ชนิดพกพา   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งรบัสญัญาณ (Andriod box)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 9,000                         

รายการระดบัที1่: จอมอนิเตอร ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ จอ 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลภายนอก (External hardisk)  

แบบความจ ุ8 TB   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่เลเซอรห์รือชนิด LED ส ี  แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Tablet)  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Tablet)  128 GB   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 124 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพภ์าพผลสแกน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการ Microsoft Window Server   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร license 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Adobe Creative Cloud   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร license 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์หีนา้กวา้ง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสูงพรอ้มอปุกรณ์   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 137,500                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมสถติิ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ โปรแกรม 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม fusion image ใชร่้วมกบั US Intervent   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วง (Workstation) 

  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอฟแวรส์  าหรบัเครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ย

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (ASL software for MRI)   แขวงตลาดบางเขน เขต ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบงานการศึกษา (ทะเบยีนและวดัผล)   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสแ์บบปลอดภยั ระยะที่ 

2   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบประชาสมัพนัธ,์ระบบน าทางและติดตามภายในรพ.,

ระบบสือ่สารขอ้มูล (Digital Signase, Indoor Navigation and Hospital

 Information Public Announcement )   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลเครือขา่ย (Network Storage)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโรงพยาบาล (HIS : Back Office)   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบจดัการ SAP Dashboard + BI   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบ รพ.แบบอตัโนมตัิ (Hospital Automation 

System)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูล Hospital Information System (R&D,

 DataScience and Big Data)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ระบบ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบการจดัการงานหอ้งสมดุอจัฉริยะ   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 24,300,000                   

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรแ์ละระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบการเรียนและปรึกษาแพทยท์างไกล   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบขอ้มูลขนาดใหญ่เพือ่การเรียนและการวจิยัขอ้มูล

แบบครบวงจร   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 30,009,600                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 904,176,000                 

รายการระดบัที1่: เสาแขวนน า้เกลอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตน้ 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัพยงุผูป่้วย L   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัพยงุผูป่้วย M   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัพยงุผูป่้วย S   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เสน้ 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัพยงุผูป่้วย XL   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัพยงุผูป่้วย XXL   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั แบบกระเป๋า   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 42,500                        

รายการระดบัที1่: เกจออกซเิจน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ อนั 3 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบดจิติอล   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: ปรอทวดัไขด้จิติลั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: แผ่นรอ้นไฟฟ้า   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 5 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั manual แบบกลอ่ง   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ถงัออกซเิจน 6 คิว   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร คนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัวางเครื่องดูดเสมหะ   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: หูฟงัทางการแพทย ์(Stretroscop)  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 50 200,000                      

รายการระดบัที1่: ข ัน้บนัไดขึ้นเตียง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชิ้น 2 10,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัทารก (ดจิทิอล)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบี   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สไลดแ์กว้ทางพยาธวิทิยาของโรคไต   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ออกซเิจนแบบติดผนงั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เมโยแบบ 4 ลอ้ พรอ้มถาด   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจน 6 คิว   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ถงั 3 19,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจดว้ยมอืบบีแบบเด็ก   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ที่นอนลม   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Automatic pipette 

100-1000) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Automatic pipette 20-200) 

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนักระเปาะของท่อช่วยหายใจ (Ambu 

cuff Pressure Gauge)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของปราศจากเชื้อ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร อนั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัศลัยกรรมจมูก (Rhinoplasty Set)  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สไลด ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตู ้ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็แผ่นรอ้น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ คนั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างลอยชิ้นเน้ือ (Tissue Floating bath)  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมและปรบัแรงดนัอากาศหรือออกซเิจนแบบ

คู่ ชนิดติดผนงั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลือ่นที่   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 88,000                        

รายการระดบัที1่: คริปเด็กอ่อนพรอ้มเบาะ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสส์ าหรบัตรวจจอประสาทตา ชนิด 90 ไดออฟเตอร ์  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ขดัผูป่้วย ขนาด S-XXL   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 25,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมและปรบัแรงดนัส าหรบัการดูดสิง่คดัหล ัง่

ชนิดติดผนงั (Suction Regulator Wall)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 8 104,000                      

รายการระดบัที1่: รถท าแผล   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ คนั 1 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กระแสไฟฟ้า (TENS)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: แผ่นเลือ่นตวัผูป่้วย (Padslide)   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ออกซเิจนโฟล (Oxygen flowmater)   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 3 45,000                        



76 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจเบื้องตน้   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 13 205,400                      

รายการระดบัที1่: เลนสท์ี่ใชป้ระกอบการตรวจตา   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสส์ าหรบัตรวจจอประสาทตา ชนิดมมุมองกวา้ง   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสส์ าหรบัตรวจตาชนิดกระจก 4 ชิ้น   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลวออกจากทรวงอก (Thorasic Suction)

  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัพรอ้มวดัส่วนสูงได ้  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอล   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนปลายน้ิว   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัรงัสปีระจ าตวับุคคล (Pocket Dosimeter)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 662,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมทิางหู ระบบดจิติอล  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 28,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิอตัราการเตน้ของหวัใจแบบเคลือ่นที่   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัแรงดนัไฟฟ้า   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแบบฝึกฉีดยาและใหส้ารน า้เด็ก    แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลว Suction mobile   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึค่าอณุหภูม ิ  แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: แผ่นรองแบบน่ิม   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชิ้น 3 111,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตรต า่  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจภายใน (Light Examination)   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 41,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีที่สามารถวดัความดนัโลหติได ้ 

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนในเลอืด   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้าหารทางสายยาง (Feeding pump)   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเฝ้าติดตามอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ ์ส่ง

สญัญาณเตือน (SMS Temperature and Humid Record System for 

Room)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร set 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ (Treadmill)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นตรวจทารกแรกเกดิ (หญงิ3 ชาย 3) แบบน่ิม   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 6 300,000                      



77 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางกระบอกฉีด (Syringe

 pump)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคท ัว่ไป พรอ้มหมอน   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 8 448,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดน า้ยอ่ยจากกระเพาะอาหาร   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจภายในส าหรบัใส่แร่ (Light, Surgical)  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกระตุกหวัใจ (external defibrillator paddles)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ใหย้าเคมบี  าบดั (Lazy Boy)  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 5 315,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบรงัสอีลัตรา้ไวโอเลต   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (Stretcher)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 5 340,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฟ้ืนคืนชพีแบบครึ่งตวั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ตวั 10 700,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วย   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เตียง 7 560,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ตวั 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า 

(Infusion pump)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุ Dictation พรอ้มไมค ์2 ชดุ   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 191,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอชนิด 2 ตา   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดู Blood smear   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัตา (OPRC SET)  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัแบบสอดแขน   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาชนิดมอืถอื   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ 4 องศาเซลเซยีส   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสญัญาณชพีอตัโนมตัิ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นรอ้น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัปกติและชพีจร   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืรกัษาดว้ยการช่วยการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

(จกัรยานปัน่มอื)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัหู (Ear Instrument Set) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยปรบัดว้ยระบบไฟฟ้า   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 17 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนัส าหรบัการผ่าตดัผ่านกลอ้ง   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลช์นิดมอืถอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ถา่ยชิ้นเน้ือพรอ้มกลอ้งถา่ยรูป   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดผนึกซองบรรจเุวชภณัฑ ์  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเชื้อ (Steam)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องมอืกูช้พี (AED)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ช่วยดงึในหอ้งผ่าตดั พรอ้มไฟส่องสวา่ง   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแผ่นโลหะดามกระดูกใบหนา้และขากรรไกร 

(Maxillofacial miniplate Set) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัอบุตัิเหตุบนใบหนา้ (Maxillofacial 

Trauma Set) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 219,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดึตรึงผูป่้วยเพือ่ฉายรงัสแีบบสูญญากาศ   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ไฟพรอ้มคลืน่เหนือเสยีงเพือ่การรกัษา 

(Ultrasound combine)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกเพือ่เพิม่ความแขง็แรงกลา้มเน้ือแบบใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั (เครื่องช่วยกระตุน้การกลนื)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัตา (PHACO SET)  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสญัญาณชพี   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องผ่าตดัหูช ัน้กลาง (Tympanoplasty Set)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงไฟฟ้า (Bobath)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เตียง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เขม็เจาะเกบ็ชิ้นเน้ือ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจพรอ้มวดัความดนั

อตัโนมตัิและความอิม่ตวัของออกซเิจน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 4 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR)   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

(High-Flow Nasal Oxygen) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ (เกบ็สิง่ส่งตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห )์   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลือ่นไหวขอ้เขา่อยา่งต่อเน่ือง (CPM)   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัพรอ้มเตียง   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: หวัตรวจ (probe) ใชร่้วมกบั US Intervent   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หวั 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจตาชนิดมอืถอื   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจชนิด 2 เฟส   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มควบคุมอณุหภูมแิละคารบ์อนไดออกไซต ์  แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พยงุเดนิ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณคารบ์อนไดออกไซดจ์ากลมหายใจออก 

(End Tidal Co2 Measurement) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ อนั 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มจอผ่านผล 4K   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ Autoclave   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอือปุกรณ์ OPD จกัษุ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเชื้อ Plasma   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -30 องศาเซลเซยีส แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืถา่งเน้ือเยือ่ใบหนา้และขากรรไกร 

(Maxillofacial Retractor Set)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 523,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกใบหนา้และขากรรไกร 

(Maxillofacial Set) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 592,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบควบคุมอณุหภูม ิ(Refrigerate 

centrifuge)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส าหรบัท าหตัถการแบบติดเพดาน   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biological safety cabinet class II)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กชิ้นเน้ือ พรอ้มโตะ๊ต ัง้เครื่องมอื และ

Trimer   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณรงัส ี(Dose Callibrator)   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 771,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางออ้ม ชนิดมอง 2 ตา 

พรอ้มอปุกรณ์แสดงภาพทางวดิทีศัน ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟหอ้งหตัถการ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่เกลด็เลอืด   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งไตทางช่องทอ้งชนิด Automated Home 

Choice Cycle   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งไตทางช่องทอ้งชนิด Sleep Safe   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บฆ่าเชื้อดว้ยลมรอ้น   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 900,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่ใชใ้นหอ้งผ่าตดั (Fine vascular set)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,854,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องออกก าลงักายชนิดตอบสนองต่อการท างานของ

กลา้มเน้ือ (EMG biofeedback) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัปรบัปรุงส านกังานองคก์รแพทย ์  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัปรบัปรุงหอ้งประชมุองคก์รแพทย ์  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงท าหตัถการ (ส าหรบัใส่สายลา้งไตทางช่องทอ้ง)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเฝ้าติดตามอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ ์ส่ง

สญัญาณเตือน (SMS Temperature Record System for Equipment) 

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัตา PPV   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 3,027,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัปรบัปรุงหอ้งพกัแพทย ์  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,087,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มชดุถา่ยภาพ (Microscope & 

photography set)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่จกัรยานขาและแขนในท่านอน   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่ใชใ้นหอ้งผ่าตดั (Special major set)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,236,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่แสงก าลงัสูง (High power 

laser) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หวักลอ้งรบัสญัญาณภาพชนิด 3 Chip Full HD   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 1 1,209,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัเลือ่นกระดูกขากรรไกร 

(Orthognathic surgery Set)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 1,266,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจและติดตามสญัญาณชพีพรอ้มส่ง

ขอ้มูลคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบวเิคราะหผ์ลผูป่้วยจากรถพยาบาล   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซยีส   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องมอืผ่าตดักระดูกสนัหลงั   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกมม่าโพรบ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงอลัตราไวโอเลตเพือ่รกัษาความผดิปกติของ

สายตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัตา    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัทดแทนการท างานของไตอยา่งต่อเน่ือง    

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุมอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัเลือ่ยกระดูกใบหนา้และ

ขากรรไกรพรอ้มเครื่องควบคุม (Micromotor Set)   แขวงตลาดบางเขน ชดุ 1 1,783,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัทดแทนการท างานตบั (Liver dialysis)   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารส าหรบัท าหตัถการแบบให ้

ภาพรายละเอยีดสูง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 3,700,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดนับวก   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงหอ้งหตัถการ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เตียง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิด Dual Focus ใหภ้าพ

รายละเอยีดสูง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุประเมนิและฝึกการทรงตวัพรอ้มเครื่องมอืฝึกความ

แขง็แรงของกลา้มเน้ือมอืและแขน   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ในหอ้งผ่าตดั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ชนิด Dual Focus ใหภ้าพ

รายละเอยีดสูง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 2 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัไฟฟ้า   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เตียง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัแขวนเพดานชนิดหลอด LED แบบโคมคู่ 

พรอ้มระบบกลอ้งส่งสญัญาณภาพ แบบ Full HD    แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 3 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่การตรวจทางอมิมูโนวทิยา   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องมอืผ่าตดัผ่านกลอ้งและส่องกลอ้งในโพรง

มดลูกชนิด Permanent   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,430,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีสู่ง   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัไฟฟ้า พรอ้มชดุอปุกรณ์ผ่าตดักระดูกและขอ้  

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตียง 1 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: ครุุภณัฑโ์ครงการ เสริมสรา้งเตา้นมใหม่ เพือ่ความม ัน่ใจ

แก่คนไขม้ะเร็ง   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เสริมประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร์

ประสทิธภิาพสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องวเิคราะหจ์โีนมมนุษย ์(HPC system 

upgrade)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉินพรอ้มอปุกรณ์   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระงบัปวดดว้ยคลืน่วทิย ุ  แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกดิโดยสมัผสั

กระจกตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลสญัญาณวดิทิศันร์ะบบ HD พรอ้มโปรแกรม

รายงานผล   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส าหรบัเจาะตดัและดูดชิ้นเน้ือเตา้นมระบบ

สูญญากาศแบบอตัโนมตัิ   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ระจกตา แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรร์กัษาความผดิปกติของเสน้เลอืดในชัน้

ผวิหนงัและปานแดง (Pulsed Dye Laser)    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดค์วามละเอยีดสูง    แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    



82 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องจบัภาพ Near-Infrared ส าหรบังานศลัยกรรม   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหช์ ัน้จอประสาทตาพรอ้มถา่ยภาพ 200

 องศา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหจ์อประสาทตาและข ัว้ประสาทตา   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบบจ าลองฝึกปฏบิตัิ ทางกายวภิาค 3 มติิ แบบ

จอสมัผสั   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ใส่แร่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 6,930,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเฝ้าระวงัสญัญาณชพีประจ าเตียง พรอ้ม

ระบบศูนยก์ลางติดตามสญัญาณ และแสดงผล (Central Monitor) แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,282,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องรกัษาโรคสะเกด็เงนิและโรคด่างขาวแบบท ัง้

ร่างกาย (Ultraviolet (UV) Phototherapy Cabinet)   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแบ่งสารเภสชัรงัสแีบบอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็ขนาดใหญ่ (Chiller)  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรร์กัษากระลกึ ปานด า และรอยสกัที่ไม่

สามารถรกัษาไดด้ว้ยเลเซอรช์นิด (Picosecond Alexandrite Laser)  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องมอืผ่าตดัผ่านกลอ้งชนิด Full HD   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัผ่านกลอ้ง (Lapaoscopy) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งผ่าตดัจลุศลัยกรรมพรอ้มกลอ้งผูช่้วยและชดุถา่ย

สญัญาณ (Microscope Set) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 9,925,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ละคดัแยกเซลลอ์ตัโนมตัิ (Flow 

cytometer)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: โปรแกรมฝึกหดัเสมอืนจริง ส าหรบังานรงัสรีกัษา   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,930,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องตรวจดว้ย

สนามแม่เหลก็ (Magnetic Resonance Imaging) เพือ่ใชใ้นการจ าลองการ

รกัษา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่อง PET/MRI    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องฉายรงัสรีกัษาแบบปรบัความเขม้รงัสเีชงิ

ปริมาตร (Volumetric IMRT) พรอ้มชดุก าหนดต าแหน่งและรวมการ

ปรบัปรุงสถานที่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 256,000,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลผลกระจกตา   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบปฏบิตัิการศูนยเ์ลเซอร ์  แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอร ์ปรบัพื้นผวิกระจกตา   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอร ์เฟมโตเซกเกน็   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจเตา้นมขณะผ่าตดัดว้ยคลืน่ความถีสู่ง   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 725,547,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ขนาด 400 

เตียง ส่วนขยายเพิม่เติมการใหบ้ริการทางการแพทย ์ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร แห่ง 1 67,686,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ขนาด 400 

เตียง ส่วนขยายเพิม่เติมการใหบ้ริการทางการแพทย ์ระยะที่ 1 แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 67,686,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารโปรตอนและอปุกรณ์ประกอบ   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 457,861,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานราช

วทิยาลยัจฬุาภรณ์ และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ   แขวงตลาดบางเขน เขต งาน 1 457,861,000                 

ค่าควบคุมงาน 26,090,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ขนาด 400 

เตียง ส่วนขยายเพิม่เติมการใหบ้ริการทางการแพทย ์ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร งาน 1 12,532,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 

ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิม่เติมการใหบ้ริการทางการแพทย ์ระยะที่ 1

 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 12,532,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 13,558,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานราช

วทิยาลยัจฬุาภรณ์ และอาคารจอดรถอตัโนมตัิ   แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 13,558,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 131,734,600                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่อาคารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 37,073,600                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่หอ้งกายภาพบ าบดั   แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่ศูนยผ์่าตดัส่องกลอ้งและขอ้เทยีม   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่ศูนยเ์ตา้นมสากล  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกัแพทย ์ส านกังาน และหอ้งประชมุองคก์ร

แพทย ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 2 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่หอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ (คณะ

พยาบาลศาสตร)์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หอ้ง 3 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบอปุกรณ์และแกส๊ทางการแพทยส์ าหรบัวสิญัญี

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบอปุกรณ์และแกส๊ทางการแพทยส์ าหรบั

ศลัยแพทย ์  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,016,500                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่หอ้งผ่าตดัเอนกประสงค ์  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 8,560,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่บริเวณหอ้งผ่าตดั   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 9,362,500                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบปรบัอากาศสะอาดส าหรบัหอ้งผ่าตดั พรอ้ม

ระบบจ่ายลมเยน็  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่ช ัน้ 9 หน่วยอายรุกรรมโลหติวทิยา   

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่บริเวณงานผลติสารเภสชัรงัสเีพือ่ติดต ัง้

เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนเครื่องใหม่   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ งาน 1 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเรือนรบัรองขา้ราชบริพาร   แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 40,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 524,830,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายกจิกรรมวจิยัโรคมะเร็งระยะยาว 

(Population-Based Cohort Studies) 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายกจิกรรมสงเคราะหผู์ป่้วยที่ยากไร ้

 ที่ไ่ม่สามารถเขา้ถงึการบริการรกัษาพยาบาลได ้ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 0 72,330,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ โครงการ 0 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาหลกัสูตร

คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข โครงการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายศูนยก์ารแพทยจ์ฬุาภรณ์เฉลมิ โครงการ 0 130,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายศูนยไ์ซโคลตรอนและเพทสแกน ศูนย์ 0 95,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายหน่วยแพทยพ์ระราชทาน โครงการ 0 35,000,000                   

ค่าใชจ่้ายบคุลากรวทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณ์ และส านกังานราช

วทิยาลยัจฬุาภรณ์ 686,099,400              

งบอดุหนุน 686,099,400              

เงนิเดอืน 686,099,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2300 686,099,400                 

ส านกังานทรพัยากรน า้แหง่ชาติ 749,653,800              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 340,776,600              

พฒันาองคก์ร ระบบ กลไก และมาตรฐานการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ 340,776,600              

พฒันาองคก์ร ระบบ กลไก และมาตรฐานการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ 340,776,600              

งบลงทนุ 81,854,700                

ครุภณัฑ์ 26,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบศูนยข์อ้มูล (Data Center) พฒันา

ระบบเครือขา่ยและระบบรกัษาความปลอดภยัเครือขา่ยสารสนเทศ 

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 14,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 12,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,854,700                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 55,854,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มโครงการเพิม่ปริมาณน า้ตน้ทุนเขือ่นล  าตะคอง จงัหวดันครราชสมีา รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม การผนัน า้จากเขือ่นศรีนครินทรเ์พือ่บรรเทาปญัหาภยัแลง้ รายการ 1 19,854,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอทุกภยัและภยั

แลง้ลุม่น า้สงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้พื้นที่เกษตรและพื้นที่

เศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และบรรเทาอทุกภยั

ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ รายการ 1 8,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 258,921,900              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 1 17,001,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ DSS 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพือ่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเชงิ

ยทุธศาสตรโ์ครงการพฒันาน า้ตน้ทุนลุม่น า้ปราจนีบุร-ีบางปะกง 1 31,038,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนหลกัการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้ กลุม่ลุม่น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 19,099,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนหลกัการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้ กลุม่ลุม่น า้เจา้พระยาใหญ่ 1 30,307,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาวเิคราะหบ์ริบททางความคิดและทศันคติ

ของคณะกรรมการลุม่น า้เกี่ยวกบัการบริหารจดัการน ้า้ตามยทุธศาสตร์

บริหารจดัการทรพัยากรน า้แห่งชาติ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์

พื้นที่ลุม่น า้ชี 1 47,588,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์

พื้นที่ลุม่น า้มูล 1 38,455,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์

พื้นที่ลุม่น า้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก 1 36,059,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรพ์ื้นที่

ลุม่น า้สะแกกรงั รายการ 1 26,971,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 82,314,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ 82,314,400                

บริหารทรพัยากรบคุคล 82,314,400                

งบบคุลากร 80,269,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 73,307,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 197 58,260,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 60 5,179,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 96 7,123,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าวชิา (พ.ค.ว.) อตัรา 32 1,776,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล อตัรา 6 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 2 590,800                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,961,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 47 6,961,500                    

งบด าเนินงาน 2,045,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,045,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งที่ไดร้บัเงนิเดอืน อตัรา 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 47 285,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 326,562,800              

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ 326,562,800              

การบริหารงานการจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบ 326,562,800              

งบด าเนินงาน 86,759,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,499,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,098,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,445,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 30 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 672,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชมุ 0 873,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต์ คนั 9 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต์ คนั 4 885,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,619,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ 1 34,560,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,733,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,138,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,259,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,863,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 663,800                      

งบลงทนุ 188,666,200              

ครุภณัฑ์ 18,666,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้

ละ 20 แผ่น ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่โยกมอื ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 27 324,000                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,948,200                    

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ชนิดเครื่องยนตต์ิดทา้ย (Outboard 

Motor) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ซซี ีก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด

ไม่นอ้ยกวา่ 250 แรงมา้ (183 กโิลวตัต)์ พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังานทรพัยากร

น า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ล า 1 3,948,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,829,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3 ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 27 191,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ 

Network  ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 27 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีขนาด A4 ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 27 459,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 20 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานทรพัยากรน า้

แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 197 1,162,300                    

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 273,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 48 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 211 4,642,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 245 2,695,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 245 171,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูลแบบภายนอก ขนาด 3 TB 

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 33 165,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,286,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 10 193,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens  ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 8 435,200                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้มแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จอ 7 66,500                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ส านกังาน

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 159,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบเคลือ่นที่ 

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 6 38,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงกลางแจง้เคลือ่นที่พรอ้มไมคล์อย 

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 18 244,800                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 498,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต ์

ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 210,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 170,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ ส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 170,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 51,137,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1 8,695,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่และการประชาสมัพนัธ์ 1 14,520,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าวเิคราะหเ์ป้าหมายองคก์รตามพนัธกจิ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัประชมุระหวา่งประเทศใน

ประเทศไทย 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรุปบทเรียนการด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิงานประจ าปีส านกังานทรพัยากรน า้แห่งชาติ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุผูบ้ริหารและการประชมุเฉพาะกจิ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตอ้นรบัอาคนัตุกะ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพธิกีารและงานวนัส าคญัต่างๆ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูล PMQA และ KPI 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ICT ส านกังาน

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ 1 11,021,500                   

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 1,654,558,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,487,422,000            

โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยสื่อสารขอ้มลูเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั (Government 

Information Network : GIN) 789,209,400              

การขยายความครอบคลมุถงึบริการเครือขา่ยทีเ่ชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐัเขา้ดว้ยกนั 

(Government Secured Intranet) ท ัง้ภายในกระทรวงเดยีวกนั หรือขา้มกระทรวง

และระหวา่งหน่วยงานทีม่บีริการภาครฐัร่วมกนั (Common Service) 789,209,400              

งบอดุหนุน 789,209,400              

ค่าใชส้อย 789,209,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 789,209,400                 

โครงการพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั (Government Cloud : G-Cloud) 358,310,100              

การขยายการใหบ้ริการระบบคลาวดภ์าครฐัใหค้รอบคลมุส่วนราชการเพือ่ใหร้องรบั

ระบบงานภาครฐัสามารถใชง้านใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 358,310,100              

งบอดุหนุน 358,310,100              

ค่าใชส้อย 358,310,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 358,310,100                 

โครงการใหบ้ริการซอฟแวรผ์า่นเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ตภาครฐั (G-SaaS) 62,320,000                

การใหบ้ริการซอฟตแ์วรก์ลางหรือบริหารจดัการทีม่มีาตรฐานและรองรบัการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานได ้ 62,320,000                

งบอดุหนุน 62,320,000                

ค่าใชส้อย 62,320,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 62,320,000                   

โครงการศูนยข์อ้มลูภาครฐั (Government Data Center) 200,000,000              

การพฒันาศูนยข์อ้มลูภาครฐั (Government Data Center Modernization) และ

มาตรฐานบริการศูนยข์อ้มลูภาครฐั 200,000,000              

งบอดุหนุน 200,000,000              

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยข์อ้มูลภาครฐั 

(Government Data Center) แขวงพญาไท  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000,000                 

โครงการบูรณาการเชื่อมโยงขอ้มลูและระบบงานภาครฐั (e-Government Platform) 5,250,000                 

สนบัสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานภาครฐั และน าไป

พฒันาบริการดจิทิลัตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัฯ (DG) ได ้ 5,250,000                 

งบอดุหนุน 5,250,000                 

ค่าใชส้อย 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 5,250,000                    

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 6,440,000                 

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 6,440,000                 

งบอดุหนุน 6,440,000                 

ค่าใชส้อย 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 5,900,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 1 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 2 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) แขวงประเวศ เขตประเวศ ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 6 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 180,000                      

โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูขนาดใหญ่ของภาครฐั (Government Big Data Analytics

 Center) 50,000,000                

การจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) และพฒันาศูนยข์อ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั เพือ่

ใชป้ระโยชนใ์นการบริหารจดัการภาครฐัและการใหบ้ริการประชาชน 50,000,000                

งบอดุหนุน 50,000,000                

ค่าใชส้อย 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 30,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนการพฒันาศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ของภาครฐั 

(Government Big Data Analytics Center) แขวงพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 20,000,000                   

โครงการจดัท าแนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Digital 

Government Transformation) 5,892,500                 

ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏบิตัต่ิางๆ เพือ่ใหห้น่วยงานน าไปปรบัปรุงและพฒันา

ระบบการใหบ้ริการภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 5,892,500                 

งบอดุหนุน 5,892,500                 

ค่าใชส้อย 5,892,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 5,892,500                    
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โครงการยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของบคุลากรเพือ่ส่งเสริมรฐับาล

ดจิทิลั (Governtment Digital Skills) 10,000,000                

ยกระดบัคุณภาพบคุลากรภาครฐัใหม้คีวามเชี่ยวชาญดา้นดจิทิลัในสาขาทีใ่ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัเขม้ขน้ ดว้ยทกัษะระดบัมาตรฐานสากล เพือ่เป็นก าลงัส าคญัในการ

ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Value-Based Economy) และพฒันาเศรษฐกจิอยา่ง

สรา้งสรรค ์พรอ้มร่วมผลกัดนัใหป้ระเทศกา้วเขา้สู่ Thailand 4.0 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 10,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 127,760,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 127,760,800              

พฒันาบคุลากรภาครฐัรองรบัเศรษฐกจิดจิทิลั 127,760,800              

งบอดุหนุน 127,760,800              

เงนิเดอืน 127,760,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 231 127,760,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,376,000                

โครงสรา้งพื้นฐานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 39,376,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 39,376,000                

งบอดุหนุน 39,376,000                

ค่าตอบแทน 7,101,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล บาท 0 3,923,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าช่วยเหลอืการศึกษาบุตร บาท 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ บาท 0 2,328,000                    

ค่าใชส้อย 22,417,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน บาท 0 22,417,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 9,857,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 9,537,300                    

กระทรวงกลาโหม 219,347,352,100          

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 8,956,154,500            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 23,505,000                

โครงการ การเทดิทูนป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 23,505,000                

การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 2,514,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,514,600                 

รายการระดบัที1่: การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 2,514,600                    

การเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 12,970,400                

งบรายจ่ายอื่น 12,970,400                

รายการระดบัที1่: การเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสถาบนั 0 12,970,400                   

การป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ 8,020,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,020,000                 

รายการระดบัที1่: การป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีาร

ลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 8,020,000                    
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แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,788,200                 

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 2,028,200                 

การป้องกนัยาเสพตดิ 2,028,200                 

งบด าเนินงาน 2,028,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,028,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด งาน 0 2,028,200                    

โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 400,000                   

การปราบปรามยาเสพตดิ 400,000                   

งบด าเนินงาน 400,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพติด 0 400,000                      

โครงการ บ าบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 360,000                   

การบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 360,000                   

งบด าเนินงาน 360,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 0 360,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 120,250,000              

โครงการการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในต่างประเทศ 120,250,000              

การด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน 87,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 87,000,000                

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกรอบ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการ

ประชมุรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีน และรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีนกบัรฐัมนตรี

กลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมท ัง้เอกสารส าคญัอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานดา้นความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในฐานะ

ประธานอาเซยีน งาน 0 62,000,000                   

การเสริมสรา้งความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงกบัต่างประเทศ 33,250,000                

งบรายจ่ายอื่น 33,250,000                

รายการระดบัที1่: การเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารระหวา่งประเทศ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานในกรอบนโยบายและยทุธศาสตรค์วาม

ร่วมมอืดา้นความม ัน่คงกบัต่างประเทศ 0 8,250,000                    

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 427,829,400              

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 409,770,200              

การสนบัสนุนภารกจิเพือ่ความม ัน่คง 60,393,000                

งบรายจ่ายอื่น 60,393,000                

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั งาน 0 32,393,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัประเทศ งาน 0 28,000,000                   

การด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกจิการอวกาศ 38,884,000                

งบรายจ่ายอื่น 38,884,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 0 38,884,000                   

การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 35,122,200                

งบรายจ่ายอื่น 35,122,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ 0 8,874,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร 0 26,248,200                   
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การด าเนินการดา้นการวจิยั พฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีพือ่การทหารและ

ความม ัน่คง 80,837,100                

งบอดุหนุน 76,070,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 76,070,000                   

รายการระดบัที1่: การวจิยัและพฒันาการทหาร 0 76,070,000                   

งบรายจ่ายอื่น 4,767,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและการด าเนินงานดา้น

วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีพือ่การทหาร 0 4,767,100                    

การด าเนินงานดา้นการอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 194,533,900              

งบรายจ่ายอื่น 194,533,900              

รายการระดบัที1่: สป. 200 0 194,533,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 2,500,000                 

การจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยั 2,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่: การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 0 2,500,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการรกัษาความม ัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 9,600,000                 

การพฒันาศกัยภาพการรกัษาความม ัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 9,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,600,000                 

รายการระดบัที1่: งานพฒันาชดุปฏบิตัิการไซเบอร์ งาน 0 9,600,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการสรรพก าลงักลาโหม 5,959,200                 

การสรรพก าลงักลาโหม 5,959,200                 

งบรายจ่ายอื่น 5,959,200                 

รายการระดบัที1่: การสรรพก าลงักลาโหม 0 5,959,200                    

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 4,637,500                 

โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 4,637,500                 

การสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 4,637,500                 

งบด าเนินงาน 4,637,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,637,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนใน

ชาติและฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 0 4,637,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 4,035,346,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 4,035,346,600            

งบบริหารก าลงัพลของ สป. 3,237,510,300            

งบบคุลากร 3,162,025,600            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 3,101,852,500               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 2,622,007,900               

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่ควบกบัเงนิเดอืน 0 357,859,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 121,804,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัค่าจา้งประจ า 0 181,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 60,173,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ (อตัราเดมิ) 0 1,058,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 59,114,700                   

งบด าเนินงาน 75,484,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,484,700                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 7,434,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 48,753,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าฝ่าอนัตรายเป็นครัง้คราว 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิโบนสัลูกจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ 0 264,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าผู ้

ไดร้บัเงนิเดอืนหรือค่าจา้งข ัน้สูงของต าแหน่ง 0 2,268,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของ

ผูป้ฏบิตัิงานดา้นการสาธารณสุข 0 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และ

เภสชักรที่ไม่ปฏบิตัิเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 2,835,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของ

ขา้ราชการทหารซึง่เป็นบุคลากรทางกฎหมายในสงักดักระทรวงกลาโหม 0 4,518,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,955,700                    

งบบริหารก าลงัพลของ อผศ. 797,836,300              

งบอดุหนุน 797,836,300              

เงนิเดอืน 759,360,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 759,360,000                 

ค่าจา้งประจ า 12,366,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 12,366,500                   

ค่าตอบแทน 26,109,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 15,666,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะแพทยผู์เ้ชีย่วชาญและที่ปรึกษา 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าผู ้

ไดร้บัเงนิเดอืนหรือค่าจา้งข ัน้สูงของต าแหน่ง 0 21,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผอ.อผศ. และ รอง ผอ.อผศ. 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะหวัหนา้ส านกังานสงเคราะหท์หารผ่านศึกเขต 0 1,440,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,326,434,300            

การเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น  มติรประเทศ และ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 48,381,900                

การสนบัสนุนภารกจิในต่างประเทศ 48,381,900                

งบด าเนินงาน 14,103,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,233,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,957,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาค่าเบี้ยประกนัภยัอาคาร 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 1,100,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,870,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 85,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 242,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้าและแกส๊ 0 4,529,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 13,700                        

งบลงทนุ 19,278,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,278,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,278,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกยีว) 0 19,278,000                   

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายก าลงัพลประจ ากองบญัชาการสหประชาชาติกรณี

สงครามเกาหลี 0 15,000,000                   

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 1,529,540,500            

การบริหารจดัการ 1,483,799,200            

งบด าเนินงาน 364,637,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 222,231,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคุม้ครองพยาน 0 174,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 16,640,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน 0 1,694,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการผูอ่้าน ตรวจและประเมนิผลงาน 0 5,279,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมยานพาหนะ 0 7,981,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 39,258,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการไปราชการในประเทศ 0 13,475,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทยห์รือผูต้อ้งหา 0 88,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจ าการ 0 42,493,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 0 14,264,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑห์รืออปุกรณ์ 0 10,414,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองพยาน 0 158,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,827,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 13,982,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,413,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการพมิพแ์บบพมิพ์ 0 1,554,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,222,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,770,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,562,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 142,406,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 15,806,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 5,640,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 70,297,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 50,263,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 398,000                      

งบลงทนุ 1,101,312,000            

ครุภณัฑ์ 45,739,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,291,200                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 1 - 2 ตวั 18 75,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3 - 6 ตวั 13 62,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 7 - 9 ตวั 6 34,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3 - 6 ตวั 10 69,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ระดบั 1 - 2 ชดุ 25 210,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ระดบั 3 - 6 ชดุ 19 207,100                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ระดบั 7 - 9 ชดุ 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม ตวั 20 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ เครื่อง 2 3,200                         

รายการระดบัที1่: พดัลมสนาม ตวั 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ ตวั 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลมสแตนเลส ปรบัระดบัได ้(มลีอ้) ตวั 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก ตู ้ 1 3,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ตวั 3 13,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 1 - 2 ตวั 14 75,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ ตู ้ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ตู ้ 37 203,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 10 - 11 ตวั 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส 1 ลิ้นชกั ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ตู ้ 32 252,800                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของสแตนเสส ชดุ 1 8,600                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ ตวั 2 19,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 7 - 9 ตวั 5 49,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี เครื่อง 9 325,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊อาหารพรอ้มเกา้อี้ ชดุ 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี เครื่อง 3 140,700                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 31,881,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ คนั 2 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี.ี 

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต์ คนั 5 3,715,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 ลอ้ คนั 1 982,000                      

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบ คนั 1 2,400,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์ คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาดไม่เกนิ 16 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 คนั 5 6,440,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั ก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 160 คนั 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาดใหญ่ ขนาด 40 ที่น ัง่ขึ้นไป คนั 2 9,000,000                    
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,810,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เครื่อง 3 17,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 28 616,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 11 231,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 13 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง 12 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ชดุ 5 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network เครื่อง 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/ เครื่อง 8 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 เครื่อง 4 28,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี เครื่อง 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 60 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED สี เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) เครื่อง 17 73,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ชดุ 10 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม เครื่อง 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย เครื่อง 8 206,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย เครื่อง 9 304,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ดีจิติอลอตัโนมตัิ เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเอกสารท ัว่ไป เครื่อง 1 3,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 96,300                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้รอ้น - น า้เยน็ ตู ้ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่ม เครื่อง 1 8,300                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 343,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว เครื่อง 5 51,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีทิศัน์ เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 20 ลา้นพกิเซล กลอ้ง 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 16 ลา้นพกิเซล กลอ้ง 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร์ ชดุ 1 64,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,429,100                    

รายการระดบัที1่: ดา้มกรอชนิดตรง ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ดา้มต่อขอ้งอ ชดุ 4 26,000                        

รายการระดบัที1่: โครงเหลก็ฉากกัน้เตียงคนไข ้3 ตอนพรอ้มผา้ ชดุ 4 26,000                        

รายการระดบัที1่: โครงสแตนเลสส าหรบัต ัง้แขวนตัง้ชามอ่าง 2 ใบคู่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: หวักรอความเร็วสูง ชดุ 7 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ทุกชนิดและขนาดต่าง ๆ เครื่อง 1 93,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัส าหรบัการวเิคราะห์ เครื่อง 2 301,200                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดั ตวั 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ เครื่อง 1 380,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,868,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์ เครื่อง 12 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 19,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบ ชดุ 2 19,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,055,572,400               

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,055,572,400               

รายการระดบัที1่: งานเสริมสรา้งปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้ง สป. 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่:  งานปรบัปรุงอาคารศาลาวา่การกลาโหม 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยั สป. (พื้นที่ประชาชืน่) 0 2,625,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สร. 0 2,835,900                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งทางเขา้-ออกฉุกเฉินและถนนภายใน สป. 

(พื้นที่ศรีสมาน) 0 7,226,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยันายทหารสญัญาบตัร สป. 

(พื้นที่ศรีสมาน) 0 8,516,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยันายทหารประทวน สป. 0 1,901,300                    



98 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (พท.ศอพท.) 0 3,635,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (รภท.ศอพท.) 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารส านกังาน สยธ.สสน.สป. (พื้นที่ประชา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยันายทหารสญัญาบตัร สป. 

(พื้นที่แจง้วฒันะ) 0 31,895,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยันายทหารประทวน สป. 

(พื้นที่แจง้วฒันะ) 0 18,776,000                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นระบบลฟิตโ์ดยสารอาคารพกัอาศยั สป. (พื้นที่ 0 38,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารพกัอาศยั สป. (พื้นที่บางจาก) 0 20,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร บก.รอ้ย.พนั.สห.สป. พรอ้มสิง่

อ านวยความสะดวก 0 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการตกแต่งอาคารบริการ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) 0 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัต ัง้ศาลทหาร 0 26,157,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (ศพปน.พท.ศอพท.) 0 11,251,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยั พรอ้มสิง่อ  านวยความ

สะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) โครงการ 0 321,853,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส าหรบัศาลทหาร และที่ท  าการ

ส านกังาน พรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) โครงการ 0 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยั พรอ้มสิง่อ  านวยความ

สะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) (ระยะที่ 2) โครงการ 0 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยันายทหารสญัญาบตัร 

พรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่เทดิราชนั) โครงการ 0 18,000,000                   

งบอดุหนุน 3,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมแพทยท์หารแห่งประเทศไทย 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพกิารแห่งประเทศไทย 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธสิงเคราะหค์รอบครวัทหารผ่านศึก 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวยีดนาม 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 14,349,300                

รายการระดบัที1่: สป. 200 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 0 3,057,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ 0 3,164,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารราชการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามทุจริต 0 127,700                      

การด าเนินงานนโยบายและยทุธศาสตร์ 850,700                   

งบรายจ่ายอื่น 850,700                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานนโยบายและยทุธศาสตร์ 0 850,700                      

การด าเนินงานดา้นการอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 44,890,600                

งบรายจ่ายอื่น 44,890,600                

รายการระดบัที1่: สป. 144 โครงการ 0 44,890,600                   

การสงเคราะหท์หารผา่นศึกทีม่ปีระสทิธภิาพ 1,469,541,100            

การสวสัดกิารสงเคราะหแ์ละการอาชวีสงเคราะห์ 1,324,615,400            

งบอดุหนุน 1,324,615,400            
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ค่าตอบแทน 8,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน 0 8,050,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 10,041,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 819,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 661,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 595,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,424,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการโทรคมนาคม 0 1,540,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งที่พกัอาศยัทหารผ่านศึกพกิารทุพพล

ภาพหรือพกิาร หมู่บา้นทหารผ่านศึกรามอนิทรา โครงการ 0 76,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,215,523,800               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริหารองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศึก 0 1,215,523,800               

รายจ่ายอืน่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศึก 0 15,000,000                   

การใหบ้ริการและการรกัษาพยาบาล 139,925,700              

งบอดุหนุน 139,925,700              

ค่าตอบแทน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน 0 300,000                      

ค่าใชส้อย 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 10,200,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 19,573,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,744,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 2,257,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 557,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 14,700                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 109,851,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการใหก้ารสงเคราะหโ์รงพยาบาลทหารผ่านศึก 0 109,851,800                 

การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัทหารผา่นศึกและทหารนอกประจ าการ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการสรา้งเครือขา่ยการสงเคราะหท์หารผ่านศึก

และทหารนอกประจ าการเพือ่ความม ัน่คง 0 5,000,000                    

การสนบัสนุนการถวายความปลอดภยั สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 1,278,970,800            

การสนบัสนุนการถวายความปลอดภยั สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 1,278,970,800            

งบอดุหนุน 1,278,970,800            

ค่าใชส้อย 6,443,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ระยะที่ 1) รายการ 2 3,323,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ระยะที่ 2) รายการ 1 3,120,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,174,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง รายการ 2 248,174,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 5,882,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าที่ปรึกษา รายการ 2 5,882,700                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,018,470,600               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการถวายความ

ปลอดภยั สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 1,018,470,600               
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 15,363,500                

โครงการพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยทุธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผา่นระบบ National Single Window ส่วน

เพิม่เตมิ 15,363,500                

การพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยทุธภณัฑแ์ละการออกใบอนุญาตดว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผา่นระบบ (NSW) ส่วนเพิม่เตมิ 15,363,500                

งบรายจ่ายอื่น 15,363,500                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยทุธภณัฑ ์และการ

ออกใบอนุญาตดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัการเชือ่มโยงขอ้มูลผ่าน

ระบบ National Single Window ส่วนเพิม่เติม งาน 0 15,363,500                   

กองทพับก 110,456,705,400          

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 306,000,000              

โครงการ การเทดิทูนป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 106,000,000              

การป้องกนัการลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

รายการระดบัที1่: การป้องกนัการลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 30,000,000                   

การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 76,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 76,000,000                

รายการระดบัที1่: การจดักจิกรรมเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: การเผยแพร่พระราชกรณียกจิ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเฉลมิพระ 0 40,000,000                   

โครงการการถวายความปลอดภยั การถวายพระเกยีรตแิละปฏบิตัติามพระราชประสงค์ 200,000,000              

การจดัก าลงัถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรติ 182,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 182,000,000              

รายการระดบัที1่: การจดัก าลงัถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรติ 0 182,000,000                 

การพฒันาระบบถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรติ 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรติ 0 18,000,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 724,609,000              

โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 724,609,000              

การแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 186,981,000              

งบรายจ่ายอื่น 186,981,000              

รายการระดบัที1่: ทบ.602 0 186,981,000                 

การสนบัสนุนหน่วยในการปฏบิตัภิารกจิในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 537,628,000              

งบรายจ่ายอื่น 537,628,000              

รายการระดบัที1่: ทบ.601 0 537,628,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 215,860,000              

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 28,807,000                

การป้องกนัยาเสพตดิ 28,807,000                

งบด าเนินงาน 28,807,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,807,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพติด 0 28,807,000                   

โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 183,053,000              

การปราบปรามยาเสพตดิ 183,053,000              
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งบด าเนินงาน 162,823,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 162,823,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพติด 0 162,823,000                 

งบรายจ่ายอื่น 20,230,000                

รายการระดบัที1่: การพฒันางานขา่วดา้นยาเสพติด 0 20,230,000                   

โครงการ บ าบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 4,000,000                 

การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 0 4,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 30,000,000                

โครงการการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ 

และองคก์ารระหวา่งประเทศ 30,000,000                

การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกผสมอาเซยีน 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความสามคัคีและส่งเสริมความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศอาเซยีน 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 36,073,190,400           

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 32,253,736,000           

การเตรียมความพรอ้มดา้นก าลงัส ารอง 94,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 94,000,000                

รายการระดบัที1่: ทบ.250 0 94,000,000                   

การเสริมสรา้งก าลงักองทพั 32,159,736,000           

งบอดุหนุน 40,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาในต่างประเทศ 0 40,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 32,119,736,000           

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งยทุโธปกรณ์ 0 5,561,636,000               

รายการระดบัที2่: ทบ.110 0 5,561,636,000               

รายการระดบัที1่: โครงการผูกพนัขา้มปีงบประมาณ 0 16,833,830,900              

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนัขา้มปีงบประมาณเดมิ 0 1,054,000,000               

รายการระดบัที3่: ทบ.1431 0 145,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1452 0 831,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1454 0 78,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนัปีงบประมาณ 2560 0 3,573,439,200               

รายการระดบัที3่: ทบ.1444 0 177,795,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1458 0 166,041,200                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1459 0 1,100,000,000               

รายการระดบัที3่: ทบ.1460 0 725,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1461 0 184,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1462 0 585,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1463 0 322,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1464 0 203,968,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1465 0 109,635,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนัปีงบประมาณ 2561 0 9,055,296,100               
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รายการระดบัที3่: ทบ.1474 0 569,500,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1468 0 1,245,000,000               

รายการระดบัที3่: ทบ.1477 0 699,125,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1471 0 262,599,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1467 0 977,500,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1478 0 1,208,251,900               

รายการระดบัที3่: ทบ.1472 0 370,799,600                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1473 0 499,499,300                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1466 0 827,666,300                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1470 0 979,950,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1475 0 180,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1469 0 690,625,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1476 0 380,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1479 0 164,780,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งก าลงักองทพัที่ผูกพนัขา้ม

ปีงบประมาณใหม่ (ผูกพนัเริ่มใหม่ปี 2562) 0 3,151,095,600               

รายการระดบัที3่: ทบ.1495 0 48,000,000                   

รายการระดบัที3่: ทบ.1488. 0 70,000,000                   

รายการระดบัที3่: ทบ.1485 0 342,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1493 0 55,382,600                   

รายการระดบัที3่: ทบ.1491 0 100,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1492 0 340,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1483 0 482,013,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1489 0 460,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1484 0 845,200,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1490 0 67,500,000                   

รายการระดบัที3่: ทบ.1487 0 190,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทบ.1494 0 72,000,000                   

รายการระดบัที3่: ทบ.1486 0 79,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทบ.270 0 2,692,827,900               

รายการระดบัที1่: ทบ.260 0 3,080,178,300               

รายการระดบัที1่: ทบ.280 0 1,494,824,400               

รายการระดบัที1่: ทบ.210 0 1,320,400,000               

รายการระดบัที1่: ทบ.200 0 170,000,000                 

รายการระดบัที1่: งบงานศึกษา ดูงานและประชมุในต่างประเทศ 0 75,454,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งหน่วย 0 890,584,000                 

รายการระดบัที2่: ทบ.100 0 278,136,000                 

รายการระดบัที2่: ทบ.130 0 227,195,600                 

รายการระดบัที2่: ทบ.140 0 86,059,800                   

รายการระดบัที2่: ทบ.150 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ทบ.160 0 269,192,600                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 122,160,900              

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในหน่วยทหาร 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวในเขต 0 5,000,000                    

การสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 117,160,900              

งบรายจ่ายอื่น 117,160,900              

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกรมการสตัวท์หารบก 0 3,700,000                    
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รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกองทพัภาคที่ 1 0 19,931,500                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของศูนยก์ารทหารราบ 0 2,575,000                    

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกรมกจิการพลเรือนทหารบก 0 10,471,200                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกองทพัภาคที่ 2 0 27,897,800                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกองทพัภาคที่ 3 0 38,783,300                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของกองทพัภาคที่ 4 0 11,980,000                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของส านกังานประสานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 1,822,100                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นขา่วกรองทหาร 48,000,000                

การขา่ว 48,000,000                

งบด าเนินงาน 48,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานบริหารการขา่ว 0 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานแผนที่ทหาร 0 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานการต่อตา้นการก่อการรา้ยและรกัษาความปลอดภยั 0 10,050,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานแหลง่ขา่วประชาชน 0 18,000,000                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 3,649,293,500            

การป้องกนัประเทศ 3,522,293,500            

งบรายจ่ายอื่น 3,522,293,500            

รายการระดบัที1่: ทบ.300 0 2,010,000,000               

รายการระดบัที1่: ทบ.310 0 1,070,747,500               

รายการระดบัที1่: ทบ.304 0 122,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทบ.400 0 217,146,000                 

รายการระดบัที1่: ทบ.420 0 72,900,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการ ศปก.6484 0 29,500,000                   

การจดัระเบยีบพื้นทีช่ายแดน 87,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 87,000,000                

รายการระดบัที1่: ทบ.305 0 87,000,000                   

การป้องกนัการบกุรุกและท าลายพื้นทีป่่าไม ้ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ทบ.305 0 10,000,000                   

การคุม้ครองรกัษาผลประโยชนข์องชาต ิพื้นทีช่ายแดน 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

รายการระดบัที1่: ทบ.305 0 30,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 27,000,000                

โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 27,000,000                

โครงการรณรงคเ์สริมสรา้งความรกัความสามคัคขีองคนในชาติ 27,000,000                

งบด าเนินงาน 27,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 0 27,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 60,898,858,300           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 60,898,858,300           

รายการบคุลากรภาครฐัดา้นความม ัน่คง 60,898,858,300           

งบบคุลากร 51,902,153,900           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 51,135,163,400              
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รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 0 49,267,837,300              

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า 0 1,867,326,100               

ค่าจา้งช ัว่คราว 766,990,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ 0 36,211,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 730,779,200                 

งบด าเนินงาน 5,975,875,900            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,975,875,900               

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 111,110,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 23,106,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 236,059,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และ

เภสชักรที่ไม่ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษทหารกองประจ าการ 0 5,110,627,400               

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน 0 278,004,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 169,628,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมพนกังานราชการ 0 36,539,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,020,828,500            

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาสาสมคัรทหารพราน 0 3,020,828,500               

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 12,123,930,600           

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 11,921,804,600           

การบริหารและบริการก าลงัพล 6,812,513,500            

งบด าเนินงาน 6,812,513,500            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,812,513,500               

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร 0 6,219,326,200               

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปลอ่ยทหารกอง 0 8,982,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัเลี้ยงทหารกองประจ าการก่อนไดร้บัการปลดปลอ่ย 0 1,187,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเรียกเกณฑแ์ละตรวจเลอืกทหารกอง 0 140,219,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุอาภรณ์ภณัฑต์ามสทิธกิ าลงัพล 0 400,000,000                 

รายการระดบัที1่: งบงานบริหารงานบุคคล 0 10,447,500                   

รายการระดบัที1่: งบงานพธิกีาร 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานการคด ีค่าเรียกรอ้งและศาลทหาร 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานทดสอบสมรรถภาพก าลงัพลของกองทพับก 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานบ ารุงขวญัและบนัเทงิ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานบริการและสวสัดกิารทหารแก่ครอบครวั 0 50,000                        

การบริหารท ัว่ไป 1,521,866,700            

งบด าเนินงาน 1,519,366,700            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 262,473,400                 

รายการระดบัที1่: งบงานอ านวยการและสนบัสนุนการบริหารงานต่างๆ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานการจดัระบบและการบริหารงานท ัว่ไป 0 682,900                      

รายการระดบัที1่: งบงานก าหนดและจดัสรรงบประมาณประจ าปี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานรายงานประจ าปีของกองทพับก 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: งบงานตรวจสอบและแนะน ากจิการปลดับญัชี 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานบริหารหน่วย 0 117,170,500                 

รายการระดบัที1่: งบงานบริหารท ัว่ไปของ ผบ.หน่วย 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานการช่วยเหลอืหน่วยประสบภยัพบิตัิ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานการเคลือ่นยา้ย 0 66,500,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 1,256,893,300               
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 70,209,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 255,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 931,684,300                 

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าฌาปณกจิ 0 2,500,000                    

การส่งก าลงับ ารุง 261,455,000              

งบด าเนินงาน 156,594,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 156,594,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์83 คนั 0 13,718,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์565 คนั 0 142,876,000                 

งบลงทนุ 104,860,600              

ครุภณัฑ์ 104,860,600                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 104,860,600                 

รายการระดบัที1่: สายช่าง เครื่อง 33 24,206,800                   

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจคน้ทุ่นระเบดิ เครื่อง 33 5,438,400                    

รายการระดบัที2่: เรือยางส่งขา้ม 9 คน แบบ 2 ล า 6 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องยนตต์ิดทา้ยเรือ 40 แรงมา้ เครื่อง 6 816,000                      

รายการระดบัที2่: เขม็ทศิเลน็เซติก อนั 315 945,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต์ เครื่อง 6 345,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุส ารวจท ัว่ไป ชดุ 2 1,962,400                    

รายการระดบัที2่: ตาขา่ยพราง ชดุ 300 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายการสตัว ์ หลงั 53 5,257,300                    

รายการระดบัที2่: อานมา้ขีเ่ครื่องพรอ้มแบบพเิศษ หลงั 53 3,922,000                    

รายการระดบัที2่: ถงุประกอบต่างสมัภาระแบบไคแยคขวา - ซา้ย คู่ 110 583,000                      

รายการระดบัที2่: ใบมดีเกลีย่ดนิติดหนา้รถแทรกเตอร์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: รถไถเดนิตามแบบที่ 3 คนั 2 132,000                      

รายการระดบัที2่: ใบมดีดนัดนิแบบคานบน ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้ (แบบสะพาย) เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้ (แบบเขน็) เครื่อง 5 65,000                        

รายการระดบัที2่: คีมบบีปลายตะปู อนั 1 4,800                         

รายการระดบัที2่: คีมตดักบี (Hoof Cutter) อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที2่: คีมถอนตะปูและเกอืก อนั 6 21,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็อาหาร คนั 17 85,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็มูลสตัว ์ คนั 19 57,000                        

รายการระดบัที2่: กรรไกรปตัตะเลีย่นตดัขนมา้ชนิดไฟฟ้า อนั 32 160,000                      

รายการระดบัที1่: สายขนส่ง เครื่อง 1 3,616,100                    

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดลา้งท าความสะอาดดว้ยน า้รอ้น เครื่อง 1 285,000                      

รายการระดบัที2่: เกจวดัน า้ยาแอรค์อนดชิ ัน่ พรอ้มสายชารจ์น า้ยา ชดุ 1 2,100                         

รายการระดบัที2่:  แม่แรงยกอากาศยาน ขนาด 10 ตนั ชดุ 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัแรงดนัยาง เครื่อง 2 1,600                         

รายการระดบัที2่: ไขขวง 9 แบบ ชดุ 2 2,000                         

รายการระดบัที2่: ไขขวงสวา่นไฟฟ้า ปรบัได ้6 ระดบั ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที2่:  เครื่องฉีดลา้งเครื่องยนต์ ชดุ 1 569,775                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเติมลมไนโตรเจน เครื่อง 1 289,970                      

รายการระดบัที2่: เครื่องชารต์แบตเตอรร์ี่ ชดุ 1 791,800                      

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนต ์ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 120 ซซี ี

(เกยีรอ์ตัโนมตั)ิ คนั 21 1,069,855                    
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รายการระดบัที1่: สายพลาธกิาร ชดุ 600 30,085,200                   

รายการระดบัที2่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ระดบัหวัหนา้แผนก/ประจ าแผนก(โตะ๊

หวัหนา้แผนกพรอ้มเกา้อี้ (ระดบั 3 - 6)) ชดุ 600 5,264,400                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ระดบัเสมยีน/โตะ๊พมิพด์ดี(โตะ๊เสมยีน

พรอ้มเกา้อี้ (ระดบั 1 - 2)) ชดุ 300 1,348,200                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ระดบัเสมยีน/โตะ๊พมิพด์ดี ชดุ 300 1,348,200                    

รายการระดบัที2่: รถยกชนิดยนืขบั (ยกไดสู้ง 5,500 มลิลเิมตร) คนั 10 7,350,000                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบประตู (2 บานประตู) ตวั 300 1,453,800                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบลิ้นชกั (4 ลิ้นชกั) ตวั 200 896,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊อเนกประสงค์ ตวั 240 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: เกา้อี้น ัง่โครงเหลก็ ตวั 2295 2,295,000                    

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่อาหาร ตู ้ 100 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: หมอ้หุงขา้วดว้ยแกส๊ (ขนาด 50 คน) ใบ 100 800,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลายเอกสาร เครื่อง 99 2,762,100                    

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างานปรบัได ้ ตวั 300 1,380,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องขดัพื้น เครื่อง 25 487,500                      

รายการระดบัที1่: สายยทุธโยธา ชดุ 35 999,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืช่างไมช้ดุเลก็ ชดุ 35 460,635                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืช่างไฟฟ้าชดุเลก็ ชดุ 30 433,365                      

รายการระดบัที2่: พดัลมตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 68 105,400                      

รายการระดบัที1่: สายวทิยาศาสตร์ เครื่อง 300 3,200,800                    

รายการระดบัที2่: เครื่องดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ขนาด 13-15 ปอนด์ เครื่อง 300 324,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ ขนาด 5 ปอนด์ เครื่อง 230 207,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็สารเคมอีณุหภูมติ า่ ตู ้ 1 29,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องแต่งกายป้องกนัสารพษิ หมายเลข 1 (อากาศ ชดุ 10 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจหา พ.ีเอช แบบไฟฟ้า เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: กระบอกโฟมดบัเพลงิ ขนาดพกพาประจ าบุคคล กระบอก 1000 140,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดบัเพลงิชนิดคารบ์อนไดออกไซดข์นาด 100 เครื่อง 20 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: สายสรรพาวุธ ชดุ 40 20,080,100                   

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืประจ ารถสายพานล าเลยีงพล ตระกูล เอม็ ชดุ 40 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืถอดดุมลอ้ ชดุ 600 3,480,000                    

รายการระดบัที2่: คานไฮดรอลคิส าหรบัซอ่มบ ารุงยานยนตแ์บบคานบน เครื่อง 10 2,485,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืชดุช่างซอ่มบ ารุงระบบปรบัอากาศที่ติดต ัง้

ภายในยานยนตส์ายสรรพาวุธ ชดุ 10 1,340,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัไฟเบอรส์  าหรบังานหนกั ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 1 29,900                        

รายการระดบัที2่: เครื่องไสไม ้2 หนา้ เครื่อง 1 74,900                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพบัเหลก็แผ่นงานหนกัชนิดใชม้อื เครื่อง 1 403,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดดัท่อแบบไฮดรอลคิแบบไฟฟ้า เครื่อง 1 736,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าแบบเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที2่: ไฮดรอลคิอดัตวัถงั ขนาด 10 ตนั และขนาดอืน่ๆ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุเชือ่มแกส๊ แบบลอ้ลาก ชดุ 1 7,900                         

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืส าหรบังานซอ่มบ ารุงโรงงานผลติอาวุธ ชดุ 1 19,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดไอกรด พรอ้มระบบบ าบดัอากาศ ระบบ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบการกนัน า้ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เวอรเ์นียร ์1/1,000 น้ิว ระบบดจิติอล (ขนาด 8 น้ิว/

200 มม.ความละเอยีด 0.0005/0.01 มม.) อนั 1 48,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งจลุทศัน์ กลอ้ง 2 104,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยีรนยั ชดุ 1 14,400                        
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รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้า ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที2่: มลัติมเิตอร์ ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: กระบะพลาสติกส าหรบัรองลงักระสุนและวตัถรุะเบดิ อนั 1815 5,336,100                    

รายการระดบัที1่: สายสือ่สาร เครื่อง 105 15,021,800                   

รายการระดบัที2่: เครื่องหาพกิดัดว้ยดาวเทยีม (GPS) ชนิดมอืถอื แบบที่ เครื่อง 105 3,081,750                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิ้ว เครื่อง 50 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล (DSLR) กลอ้ง 50 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดีโีอระบบดจิติอล กลอ้ง 50 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องขยายเสยีงแบบมอืถอื 3 22,050                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรบั-ส่งวทิย ุVHF/FM ขนาด 5 วตัต ์ชนิดมอืถอื ชดุ 200 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรบั-ส่งวทิย ุVHF/FM ขนาด 30 วตัต ์ชนิด

ติดต ัง้บนยานยนต์ ชดุ 20 828,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องรบั-ส่งวทิย ุVHF/FM ขนาด 60 วตัต ์ชนิด ชดุ 5 4,250,000                    

รายการระดบัที2่: โทรทศันส์ ีแอลอดีี เครื่อง 50 650,000                      

รายการระดบัที1่: สายแพทย์ ชดุ 4 2,393,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุตกแต่งบาดแผลศพ ชดุ 4 53,100                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ (AED) เครื่อง 13 2,340,000                    

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 11,875,000                

งบด าเนินงาน 11,875,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,875,000                   

รายการระดบัที1่: การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 0 11,875,000                   

การกจิการพลเรือน 38,370,000                

งบด าเนินงาน 38,370,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,370,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานพฒันาองคค์วามรูส้ายงานกจิการพลเรือน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานด าเนินการร่วมทหารและพลเรือน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานการประชาสมัพนัธ์ 0 15,590,000                   

รายการระดบัที1่: งบงานติดตามประเมนิผล 0 811,400                      

รายการระดบัที1่: งบงานปฏบิตัิการจติวทิยา 0 1,956,900                    

รายการระดบัที1่: งบงานปฏบิตัิการมวลชนของ ทบ. 0 12,333,600                   

รายการระดบัที1่: การฝึกซกัซอ้มแผนเผชญิเหตุ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: การปฏบิตัิของ พนั.ปจว. 0 1,678,100                    

การบริการรกัษาพยาบาล 76,668,500                

งบด าเนินงาน 26,423,000                

ค่าสาธารณูปโภค 26,423,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,423,000                   

งบอดุหนุน 50,245,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,245,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงพยาบาล 0 50,245,500                   

การพฒันาระบบราชการ 12,911,300                

งบด าเนินงาน 12,911,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,911,300                   

รายการระดบัที1่: การสรา้งกระบวนการบริหารจดัการเชงิกลยทุธ์ 0 3,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร 0 2,574,100                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งประสทิธภิาพของการปฏบิตัิราชการ 0 4,614,300                    
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รายการระดบัที1่: การจดัการความรูภ้ายในองคก์ร 0 2,012,900                    

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 3,186,144,600            

งบด าเนินงาน 395,200,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 395,200,000                 

รายการระดบัที1่: งบงานอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 0 250,000,000                 

รายการระดบัที1่: งบงานที่ดนิ 0 129,000,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 117,000,000                 

รายการระดบัที2่: งบงานที่ดนิ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที3่: การส ารวจรงัวดั ก าหนดแนวเขต ทะเบยีนประวตัิ 

และจดัท าผงับริเวณ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที3่: การดูแลและรกัษาพื้นที่ของ ทบ. 0 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: งบงานสาธารณูปโภค 0 16,200,000                   

งบลงทนุ 2,790,944,600            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,790,944,600               

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 2,790,944,600               

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 705,905,200                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งร ัว้ลวดหนามแสดงแนวเขตและ

ป้องกนัการบุกรุกที่ดนิของรฐัในความดูแลรกัษาและใชป้ระโยชนข์อง 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยมณฑลทหารบกและ

จงัหวดัทหารบกของกองทพัภาคที่ 1 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายกุารใช ้

งานของกองทพับก 0 100,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัคลงักระสุนและวตัถุ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยกองทพัภาคที่ 1และ

หน่วยขึ้นตรงกองทพัภาคที่ 1 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าสนามยงิปืน 0 21,461,200                   

รายการระดบัที2่: โครงการบา้นพกัขา้ราชการของกองทพับกภายใต ้

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่อยู่อาศยั 10 ปี 0 123,294,800                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงพฒันากรมพลาธกิารทหารบก 0 66,750,300                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงพพิธิภณัฑก์องทพับกเฉลมิพระเกยีรติ 0 22,570,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยบญัชาการป้องกนั

ภยัทางอากาศ และหน่วยขึ้นตรง 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันากรมการขนส่งทหารบก 0 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน และบา้นพกักองพนั

ทหารสารวตัร 0 71,828,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆ ท ัว่ไป ผูกพนั 0 1,140,237,200               

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนังบประมาณเดมิ 0 500,000,000                 

รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จ

พระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ 0 500,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งบา้นพกัโรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ท ัว่ไป

 ผูกพนัเริ่มใหม่ปี 60 0 489,714,000                 

รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งแฟลตสวสัดกิารขา้ราชการ

กองทพับกในพื้นที่กรมสวสัดกิารทหารบก (สก.ทบ.) 0 489,714,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งบา้นพกัโรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ท ัว่ไป 

(เริ่มผูกพนัปี 2562) 0 150,523,200                 

รายการระดบัที3่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยขา่วกรองทาง

ทหาร (ขกท.) และกองพนัขา่วกรองทางทหาร (พนั.ขกท.) ระยะที่ 1 0 70,523,200                   
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รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งอาคารหอพกันกัเรียนแพทย ์และ

นกัเรียนพยาบาล (ชาย) 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกั โรงเรือนอืน่ๆ ท ัว่ไป 0 940,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพือ่โอน

เป็นทรพัยส์นิของการประปาส่วนภูมภิาค 0 90,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการซอ่มปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารสญัญาบตัร

ช ัน้นายรอ้ยของกองทพับก 0 200,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการซอ่มปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารช ัน้ประทวน

ของกองทพับก 0 550,000,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในค่ายทหารเพือ่

โอนเป็นทรพัยส์นิของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าสนามทดสอบก าลงัใจ 0 4,802,200                    

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในต่างประเทศ 202,126,000              

การปฏบิตัภิารกจิของส านกังานผูช่้วยทูตทหารไทยใน ต่างประเทศ 175,941,000              

งบด าเนินงาน 157,985,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 155,364,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานผูช่้วยทูตทหารบกไทยใน 0 95,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากรของส านกังานผูช่้วยทูตทหารไทยใน 0 15,254,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานผูช่้วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ 0 45,110,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,620,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 674,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,696,800                    

งบลงทนุ 17,955,700                

ครุภณัฑ์ 11,094,300                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,094,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าส านกังาน 0 763,900                      

รายการระดบัที1่:  ครุภณัฑส์ายงานการขนส่ง 0 10,330,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,861,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 6,861,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มปรบัปรุงส านกังาน 0 6,861,400                    

การสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้นและมติรประเทศ 26,185,000                

งบด าเนินงาน 2,685,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,685,000                    

รายการระดบัที1่: รายการเชือ่มไมตรีทางทหารกบัประเทศเพือ่นบา้นและ 0 2,685,000                    

งบรายจ่ายอื่น 23,500,000                

รายการระดบัที1่: การเชือ่มไมตรีทางทหารกบัประเทศเพือ่นบา้นและมติร 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการช่วยเหลอืทางทหารและการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: การด าเนินการของคณะท างานผูเ้ชีย่วชาญฝ่ายไทย 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: การเขา้ร่วมประชมุ SCM และ ESG ระหวา่งกองทพับก

ไทยกบักองทพับกประเทศสหรฐัอเมริกา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการความร่วมมอืทวภิาคีทางทหารไทย - เยอรมนั 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 57,257,100                

โครงการปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 57,257,100                

การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตทหาร กองทพับก 57,257,100                

งบรายจ่ายอื่น 57,257,100                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่

ท่องเที่ยวในเขตทหาร 0 57,257,100                   

กองทพัเรือ 43,653,716,300           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 27,246,100                

โครงการ การเทดิทูนป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 21,825,600                

การจดักจิกรรมเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 21,825,600                

งบรายจ่ายอื่น 21,825,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามพระราช บาท 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรติ บาท 0 3,825,600                    

โครงการการถวายความปลอดภยัการถวายพระเกยีรต ิและปฏบิตัติามพระราชประสงค์ 5,420,500                 

การถวายความปลอดภยั การเทดิพระเกยีรตแิละปฏบิตัติามพระราชประสงค์ 5,420,500                 

งบรายจ่ายอื่น 5,420,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามพระราช ครัง้ 0 554,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการถวายความปลอดภยั 0 4,866,300                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 47,671,300                

โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 43,570,500                

การปราบปรามยาเสพตดิ 43,570,500                

งบด าเนินงาน 26,272,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,272,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการปราบปรามยาเสพติด บาท 0 26,272,000                   

งบรายจ่ายอื่น 17,298,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการหาขา่ว สบืสวนและจบักมุ บาท 0 17,298,500                   

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 2,700,800                 

การป้องกนัยาเสพตดิ 2,700,800                 

งบด าเนินงาน 2,700,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการป้องกนัยาเสพติด 0 2,700,800                    

โครงการ บ าบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 1,400,000                 

การบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 1,400,000                 

งบด าเนินงาน 1,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการบ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด บาท 0 1,400,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 132,360,100              

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ และ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 132,360,100              

การสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทางทหาร 132,360,100              

งบรายจ่ายอื่น 132,360,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกผสมกบัต่างประเทศ 0 90,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัก าลงัทางเรือไปปฏบิตัิราชการกบั 0 27,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะท างานร่วมไทย - มติรประเทศ 0 3,670,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นการเยอืนประเทศเพือ่นบา้น

และมติรประเทศ ครัง้ 0 3,539,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการปฏบิตัิการปราบปรามโจรสลดั 0 7,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 18,720,849,100           
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 110,898,400              

การใหบ้ริการดา้นสมทุรศาสตรแ์ละการคมนาคมทางทะเล 32,814,100                

งบรายจ่ายอื่น 32,814,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการดา้นสมทุรศาสตร ์และการ

คมนาคมทางทะเล บาท 0 32,814,100                   

การปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ตามทีร่ฐับาลมอบหมาย 46,749,000                

งบรายจ่ายอื่น 46,749,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้มทาง

ทะเลและชายฝัง่ 0 7,099,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ และปฏบิตัิการ ระบบเตือน

ภยัพบิตัิ และบรรเทาสาธารณภยัทางทะเลและชายฝัง่ บาท 0 24,650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิการใชแ้ละบ ารุงรกัษา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 0 5,000,000                    

การปฏบิตัติามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 28,486,800                

งบรายจ่ายอื่น 28,486,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก 0 28,486,800                   

การปรบัปรุงและพฒันาการทอ่งเทีย่วเขตทหาร 2,848,500                 

งบรายจ่ายอื่น 2,848,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวในเขตทหาร 0 2,848,500                    

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 18,594,950,700           

การป้องกนัประเทศ และการคุม้ครองรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล 2,359,326,000            

งบรายจ่ายอื่น 2,359,326,000            

รายการระดบัที1่: ทร.310 0 2,296,632,000               

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั บาท 0 62,694,000                   

การพฒันาขดีความสามารถของกองทพัเรือ 16,235,624,700           

งบรายจ่ายอื่น 16,235,624,700           

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 7,363,240,500               

รายการระดบัที2่: โครงการที่ผูกพนัตามสญัญาแลว้และผูกพนัตาม ม.23 0 1,156,828,500               

รายการระดบัที3่: ทร.232 0 335,491,700                 

รายการระดบัที3่: ทร.250 0 390,207,600                 

รายการระดบัที3่: ทร.251 0 63,182,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.252 0 367,947,200                 

รายการระดบัที2่: โครงการที่ผูกพนัตามสญัญาแลว้และผูกพนัตาม ม.23 0 6,206,412,000               

รายการระดบัที3่: ทร.254 0 566,233,600                 

รายการระดบัที3่: ทร.255 0 263,200,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.256 0 83,633,400                   

รายการระดบัที3่: ทร.257 0 116,700,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.258 0 3,575,000,000               

รายการระดบัที3่: ทร.259 0 119,820,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.262 0 320,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.263 0 380,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.264 0 251,825,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.265 0 200,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.266 0 140,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.267 0 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทร.110 0 351,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 2,892,800,000               
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รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งก าลงักองทพัที่จะผูกพนัเริ่มใหม่ 0 2,892,800,000               

รายการระดบัที3่: ทร.271 0 140,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.272 0 160,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.273 0 41,400,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.274 0 51,400,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.275 0 1,300,000,000               

รายการระดบัที3่: ทร.277 0 900,000,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.276 0 300,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 220,850,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วยต่างๆ ที่ผูกพนัสญัญาแลว้

และผูกพนัตาม ม.23 0 197,750,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.260 0 112,359,000                 

รายการระดบัที3่: ทร.261 0 85,391,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วยที่จะผูกพนัเริ่มใหม่ 0 23,100,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.278 0 23,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทร.120 0 3,881,340,700               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ 0 68,420,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 212,100,000                 

รายการระดบัที2่: ทร.200 0 212,100,000                 

รายการระดบัที1่: ทร.220 0 1,245,373,400               

โครงการรกัษาความม ัน่คงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 15,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงชายแดน ชายฝัง่ทะเลและรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล 15,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการรกัษาความม ัน่คงชายแดน ชายฝัง่ทะเลและ

รกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล บาท 0 15,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 7,826,900                 

โครงการการสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 7,826,900                 

การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ 7,826,900                 

งบด าเนินงาน 7,826,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,826,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการรวมใจไทยเป็นหน่ึง 0 7,826,900                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 20,856,745,700           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 20,856,745,700           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 20,856,745,700           

งบบคุลากร 18,652,676,400           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 18,156,165,900              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 0 15,678,287,700              

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 262,336,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหนา้ที่ประจ าอยู่ใน

ต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 0 107,001,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 1,076,402,000               

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน บาท 0 65,352,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 966,786,200                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 496,510,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว 0 28,091,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งลูกจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ 0 23,392,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งช ัว่คราว 0 4,699,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 468,419,300                 

งบด าเนินงาน 1,612,947,200            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,612,947,200               

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 124,548,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 119,102,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 24,545,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 4,182,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 0 73,086,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่ท  า

เวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษทหารกองประจ าการ บาท 0 1,219,734,000               

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ บาท 0 16,338,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 20,658,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกจิการทูต บาท 0 5,052,500                    

รายการระดบัที2่: เงนิอืน่ๆ ที่กฎหมายก าหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราว บาท 0 5,052,500                    

งบรายจ่ายอื่น 591,122,100              

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาสาสมคัรทหารพราน (ทพ.นย.) บาท 0 591,122,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,809,963,400            

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 3,605,827,500            

การเตรียมความพรอ้มดา้นก าลงัพล 1,952,574,800            

งบด าเนินงาน 1,934,274,800            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,934,274,800               

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจ าการ บาท 0 1,358,500,800               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัหายทุธอาภรณ์ บาท 0 575,774,000                 

งบอดุหนุน 18,300,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,300,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 0 18,300,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนการศึกษาต่างประเทศ 0 17,300,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนการศึกษาในประเทศ 0 1,000,000                    

การบริหารจดัการ 634,886,400              

งบด าเนินงาน 631,860,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 121,719,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าฝ่าอนัตรายเป็นครัง้คราว 0 4,394,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปฏบิตัิการบนอากาศยาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลักรรมการสอบ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่ายานพาหนะ บาท 0 94,313,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการทดสอบสมรรถนะทางกาย 0 397,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 294,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบราชการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลทหาร 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าฌาปนกจิศพทหาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 0 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาสถานที่ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพธิกีาร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบอกรบัสือ่สิง่พมิพ์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการและขนส่งพสัดุ 0 7,099,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสวสัดกิาร บาท 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: การด าเนินการเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะสนบัสนุนทหารกองประจ าการ 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 510,141,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 18,680,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 56,126,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 814,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 434,521,000                 

งบอดุหนุน 3,025,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,025,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 0 3,025,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศ 0 3,025,800                    

การเตรียมความพรอ้มดา้นการส่งก าลงับ ารุง 999,733,300              

งบด าเนินงาน 436,165,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 436,165,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุง บาท 0 436,165,000                 

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อร. บาท 0 38,000,000                   

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย สพ. บาท 0 12,050,000                   

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พธ. บาท 0 291,950,000                 

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย สบ. บาท 0 5,700,000                    

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ขส. บาท 0 28,500,000                   

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย วศ. บาท 0 19,950,000                   

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อศ. 0 4,990,000                    

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ชย. 0 19,000,000                   

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ยศ. 0 2,375,000                    

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อล. 0 5,700,000                    

รายการระดบัที2่:  การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสายสือ่สาร 0 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พร. บาท 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 563,568,300              

ครุภณัฑ์ 513,168,300                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 513,168,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท เครื่อง 10 182,287,300                 

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ยศ. เครื่อง 10 7,611,000                    

รายการระดบัที3่: โทรทศันส์ ีLED ขนาด 32 น้ิว เครื่อง 10 130,000                      

รายการระดบัที3่: โทรทศันส์ ีLED ขนาด 40 น้ิว เครื่อง 30 450,000                      

รายการระดบัที3่: โทรทศันส์ ีLED ขนาด 48 น้ิว เครื่อง 7 161,000                      

รายการระดบัที3่: โทรทศันส์ ีLED ขนาด 50 น้ิว เครื่อง 3 81,000                        

รายการระดบัที3่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงสะทอ้นเลนสเ์ดยีว ขนาดความ

ละเอยีด ไม่ต า่กวา่ 20 ลา้นพกิเซล กลอ้ง 15 480,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรข์นาดความสวา่งไม่

นอ้ยกวา่ 3,000 ANSI LUMENS เครื่อง 28 924,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงไม่ต า่กวา่ 250 วตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 10 550,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงไม่ต า่กวา่ 500 วตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 10 750,000                      

รายการระดบัที3่: จอตัง้พื้น 70x70 น้ิว จอ 5 30,000                        
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รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงชดุประชมุ ขนาดผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ชดุ 10 1,250,000                    

รายการระดบัที3่: กลอ้งวดีโีอระบบดจิติอล พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 5 750,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพรู์ป เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที3่: ไมโครโฟน แบบ dynamic อนั 15 32,500                        

รายการระดบัที3่: ไมโครโฟนไรส้าย แบบ UHF ชดุ 10 300,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องรวมปรบัแยกเสยีง mixer 16 ch เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที3่: จอรบัภาพขนาด 120 น้ิว จอ 5 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงกลางแจง้ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1,000 

วตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที3่: จอมอนิเตอรส์ ีขนาด 24 น้ิว จอ 3 33,000                        

รายการระดบัที3่: แท่นถา่ยภาพ พรอ้มชดุไฟ (Copy Light Stand) ชดุ 2 18,000                        

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อร. เครื่อง 1 15,750,000                   

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 1/4 แรงมา้ เครื่อง 1 7,800                         

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 1 แรงมา้ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 3 แรงมา้ เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 5 แรงมา้ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 10 แรงมา้ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 1/2 แรงมา้ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 วตัต ์จบัดอก

สวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6.5 มลิลเิมตร เครื่อง 5 10,000                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 450 วตัต ์จบัดอก

สวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 มลิลเิมตร เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 600 วตัต ์จบัดอก

สวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 13 มลิลเิมตร เครื่อง 3 20,400                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 650 วตัต ์

จบัดอกสวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 23 มลิลเิมตร เครื่อง 3 26,400                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 800 วตัต ์

จบัดอกสวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 28 มลิลเิมตร เครื่อง 5 60,000                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้าแบบกระแทก ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 700 

วตัต ์จบัดอกสวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 13 มลิลเิมตร เครื่อง 8 65,600                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้าชนิดไรส้าย จบัดอกสวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

10 มลิลเิมตร เครื่อง 4 19,200                        

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 550 วตัต ์

จบัดอกสวา่นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 18 มลิลเิมตร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที3่: จกัรปกัคอมพวิเตอร์ เครื่อง 1 479,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มประสานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 เครื่อง 1 16,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มประสานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 120 เครื่อง 1 7,800                         

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มจดุ (Arc Spot) เครื่อง 1 66,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มประสานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 เครื่อง 10 359,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่ม 3 ระบบ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่ม 2 ระบบ เครื่อง 1 21,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มอารก์อน เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มแบบเครื่องยนตข์บัชนิดดเีซล เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ระบบ INVERTER เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่ชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 90 โวลท์

 ประจกุระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60 แอมแปร์ เครื่อง 1 14,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่ชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 24 โวลท์

 ประจกุระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แอมแปร์ เครื่อง 1 24,000                        
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รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่ชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 24 โวลท์

 ประจกุระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 600 แอมแปร์ เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ เครื่อง 1 5,200                         

รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่ชนิดเคลือ่นที่ ขนาด 12 โวลท์

 ประจกุระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 แอมแปร์ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัขอบเหลก็ เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบอนิฟราเรด เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบใชเ้ทอรโ์มคปัเปิล เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบไม่สมัผสั เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัอณุหภูมดิว้ยแสงอนิฟาเรด เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเจยี แบบมอืถอื ขนาด 4 น้ิว เครื่อง 13 68,900                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเจยีคอยาว แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเจยี แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว เครื่อง 4 40,000                        

รายการระดบัที3่: แท่นตดัไฟเบอร ์ขนาด 14 น้ิว แท่น 3 27,900                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัโลหะดว้ยไฟเบอร ์ขนาด 14 น้ิว เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัไฟเบอร ์ขนาด 14 น้ิว เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที3่: แท่นตดัไฟเบอร ์ขนาด 16 น้ิว เเท่น 1 28,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเจยีระไนใชล้ม แบบมอืถอื เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที3่: เครื่องเลือ่ยสายพานตดัโลหะ ตดัโลหะความหนาได ้

ไม่นอ้ยกวา่ 300 มลิลเิมตร เครื่อง 1 231,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเลือ่ยแบบคนัชกั ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที3่: แท่นตดัองศา ขนาด 12 น้ิว แท่น 1 36,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเลือ่ยวงเดอืนแบบมอืถอื ขนาด 7 น้ิว เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที3่: เครื่องขดักระดาษทรายกลม ขนาด 6 น้ิว เครื่อง 2 15,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดักระดาษทรายกลม ชนิดใชล้มขบั ขนาด 6 เครื่อง 1 8,900                         

รายการระดบัที3่: แท่นขดักระดาษทรายแบบตัง้โตะ๊ขนาด 4x36 น้ิว แท่น 2 19,000                        

รายการระดบัที3่: ไมโครโอหม์มเิตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 แอมแปร์ เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัค่าก าลงังานไฟฟ้าแบบมอืถอื (Clamp On

 Power Tester) เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบฉนวน 5,000 V เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบฉนวน 1,000 V เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบการติดต ัง้ระบบไฟฟ้า เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่ แบบดจิติอล ขนาด 300 กโิลกรมั เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่ละเอยีด แบบดจิติอล ขนาด 3,000 กรมั เครื่อง 1 4,100                         

รายการระดบัที3่: เครื่องเซาะร่องไม ้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 มลิลเิมตร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเป่าลม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 800 วตัต์ เครื่อง 3 11,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเป่าลมรอ้น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,800 วตัต์ เครื่อง 1 3,200                         

รายการระดบัที3่: ประแจวดัแรงบดิ ขนาด 3/4 น้ิว วดัแรงบดิไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 400 นิวตนัเมตร ชดุ 2 15,400                        

รายการระดบัที3่: ประแจวดัแรงบดิ ขนาด 1/2 น้ิว วดัแรงบดิไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 300 นิวตนัเมตร	 ชดุ 2 11,200                        

รายการระดบัที3่: ชดุประแจแหวนขา้งปากตายขา้ง ขนาด 10 - 32 

มลิลเิมตร จ านวน 14 ชิ้น ชดุ 3 18,300                        

รายการระดบัที3่: เครื่องบดวาวลแ์บบใชล้ม	 เครื่อง 2 43,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุบลอ็กลมกระแทก ขนาด 20 ชิ้น ชดุ 1 9,800                         

รายการระดบัที3่: รอกแม่แรงขนาด 1 ตนั ชดุ 6 43,800                        

รายการระดบัที3่: ประแจปอนด ์TORQUE  WRENCHES 50 - 300 ชดุ 1 23,100                        

รายการระดบัที3่: ชดุบลอ็คลม ชดุ 1 9,000                         

รายการระดบัที3่: หวัเซาะร่อง ชดุ 2 17,000                        
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รายการระดบัที3่: แคลม้ป์ยกเหลก็แนวตัง้แบบลอ็คมอืจบั ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปัน่ส ีพรอ้มใบปัน่ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นทรายขนาดเลก็ เครื่อง 1 128,500                      

รายการระดบัที3่: ปากจบัแผ่นเหลก็แนวดิ่ง ขนาด 3 ตนั ชดุ 5 135,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องผสมน า้ฉีดลา้งท าความสะอาดเครื่องยนต ์

ขนาด 200 BAR เครื่อง 1 390,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องผสมน า้ฉีดลา้งท าความสะอาดเครื่องยนต ์

ขนาด 140 BAR เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นสแีบบไรอ้ากาศ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที3่: เรือกระเชยีง ล  า 6 4,110,000                    

รายการระดบัที3่: เรือยางพรอ้มเครื่องยนตต์ิดทา้ยขนาดไม่นอ้ยกวา่ ล  า 2 800,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบน า้ดบัเพลงิเคลือ่นที่ เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที3่: รถลาก Pallet Truck คนั 1 450,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกลงึโลหะ เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องหาศูนยเ์พลาดว้ยเลเซอร์ เครื่อง 1 325,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัการส ัน่สะเทอืน เครื่อง 2 205,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบน า้เสยี ชนิด Electric submeesible เครื่อง 1 495,900                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความเร็วรอบ แบบดจิติอล เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุไฮดรอลกิสถ์อดประกอบบอลแบริ่ง ชดุ 2 640,000                      

รายการระดบัที3่: เครนไฮดรอลกิสช์นิดเคลือ่นที่ ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องฉีดน า้ก าลงัดนัสูง เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องยนตต์ิดทา้ยขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แรงมา้ เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องอบมอเตอร์ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัรอบ เครื่อง 1 16,800                        

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย สพ. เครื่อง 1 1,867,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องหลอ่เหวีย่งโลหะ เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที3่: ครุภณัฑส์นบัสนุนงานสรรพาวุธ รายการ 13 497,000                      

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์ประจ าส านกังานส าหรบัดูแลสุนขัทหาร รายการ 3 30,000                        

รายการระดบัที3่: ยานพาหนะขนส่งสุนขัทหาร คนั 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พธ. แผ่น 938 14,862,900                   

รายการระดบัที3่: กระดานปูเตียง แผ่น 938 731,600                      

รายการระดบัที3่: กระดานไวทบ์อรด์ แผ่น 10 11,500                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้เขยีนแบบ ตวั 31 65,100                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้โครงเหลก็บุนวม ตวั 358 207,600                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้เรียนนายทหารประทวน ตวั 56 79,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้พลาสติก ตวั 915 292,800                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย ตวั 595 749,700                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างาน ระดบั 1 - 2 ตวั 551 363,700                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างาน ระดบั 3 - 6 ตวั 198 316,800                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างาน ระดบั 7 - 9 ตวั 21 121,800                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างาน ระดบั 10 - 11 ตวั 6 60,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ส  าหรบัเจา้หนา้ที่คอมพวิเตอร์ ตวั 82 147,600                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน เครื่อง 25 300,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็ เครื่อง 55 522,500                      

รายการระดบัที3่: เครื่องท าน า้เยน็ ชนิดขวดครอบพรอ้มขวด ขนาด

ความจ ุ20 ลติร เครื่อง 25 130,000                      

รายการระดบัที3่: ตูไ้มใ้ส่เสื้อผา้นายทหาร ตู ้ 13 136,500                      

รายการระดบัที3่: ตูล้อ็กเกอร ์2 ประตู ตู ้ 24 102,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ขนาด 2 บาน ตู ้ 20 115,500                      
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รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 4 ลิ้นชกั ตู ้ 26 136,500                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชกั แบบมเีหลก็คาด ตู ้ 12 86,400                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็ใส่เสื้อผา้ทหาร ตู ้ 382 2,607,150                    

รายการระดบัที3่: เตียงเหลก็ทหาร 2 ชัน้ พรอ้มไมก้ระดานปูเตียง ชดุ 765 4,819,500                    

รายการระดบัที3่: โตะ๊กลมใชจ้ดัเลี้ยงแบบพบัไดม้ลีอ้เลือ่น ตวั 20 300,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างาน ระดบั 1 - 2 ตวั 295 696,200                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างาน ระดบั 3 - 6 ตวั 135 494,100                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างาน ระดบั 7 - 9 ตวั 8 81,600                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊บรรยาย ตวั 21 119,700                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊รบัประทานอาหาร ขนาด 10 คน ตวั 52 244,400                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊รบัประทานอาหาร 4 คน พรอ้มเกา้อี้ ตวั 14 65,800                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊เรียนนายทหารประทวน ตวั 92 266,800                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊วางเครื่องคอมพวิเตอร์ ตวั 30 78,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊วางเครื่องพมิพ์ ตวั 7 17,500                        

รายการระดบัที3่: พดัลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 185 240,500                      

รายการระดบัที3่: พดัลมตัง้โตะ๊ ขนาด 12 น้ิว เครื่อง 45 32,850                        

รายการระดบัที3่: พดัลมแบบตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 63 122,200                      

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย สบ. เครื่อง 1 523,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกอ๊ปป้ีอดัหนงัสอืแบบไฮโดรลกิส์ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเรียงพมิพด์ว้ยแสง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ี เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ขส. คนั 46 107,600,500                 

รายการระดบัที3่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แบบธรรมดา พรอ้มหลงัคาผา้ใบ คนั 46 24,058,000                   

รายการระดบัที3่: รถยนตน์ัง่ส่วนกลาง (ขนาดไม่เกนิ 1,300 ซซี)ี คนั 50 25,350,000                   

รายการระดบัที3่: รถยนตน์ัง่ส่วนกลาง (ขนาดไม่เกนิ 1,600 ซซี)ี คนั 60 44,580,000                   

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซีี คนั 35 1,767,500                    

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบลม ขนาดความจถุงั 260 ลติร เครื่อง 10 1,000,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัจารบแีบบใชล้ม ขนาดความจ ุ50 ปอนด์ เครื่อง 15 600,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่ แบบเคลือ่นที่ได ้ เครื่อง 20 500,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง ขนาดไม่ต า่กวา่ 130 บาร์ เครื่อง 10 200,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องยกรถชนิด 2 เสา ขนาดไม่ต า่กวา่ 4 ตนั เครื่อง 5 1,750,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืช่างซอ่มรถยนตข์นาดใหญ่ พรอ้มตู ้ เครื่อง 15 1,275,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืช่างชดุเลก็ เครื่อง 30 450,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องถอดขนันตัสลกัหวัขนั ขนาด 1/2 น้ิว แบบใช ้ เครื่อง 25 625,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องถอดยางรถยนตข์นาดเลก็ แบบใชล้ม เครื่อง 5 1,500,000                    

รายการระดบัที3่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 10 ตนั ตวั 5 225,000                      

รายการระดบัที3่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั ตวั 10 280,000                      

รายการระดบัที3่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตนั ตวั 15 165,000                      

รายการระดบัที3่: ประแจกระบอกพรอ้มดา้ม 18 ตวั/ชดุ (10-32 มม.) ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที3่: ประแจกระบอกพรอ้มดา้ม 18 ตวั/ชดุ (3/8-1 1/4 ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที3่: ประแจปากตาย/แหวน 18 ตวั/ชดุ (10-32 มม.) ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องแลน่ประสานไฟฟ้า เครื่อง 10 750,000                      

รายการระดบัที3่: กาพ่นสรีถยนต ์ขนาด 1/4 แกลลอน ชดุ 15 75,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องถว่งลอ้แบบดจิติอล ชนิดอยู่กบัที่ เครื่อง 5 2,000,000                    

รายการระดบัที3่: สวา่นมอืถอื ขนาด 1/4 HP ตวั 20 100,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องมอืช่างเคาะตวัถงัรถยนต์ ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พร. ตวั 5 3,108,000                    

รายการระดบัที3่: หมอ้พ่นน า้ยาเคมี ตวั 5 110,000                      
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รายการระดบัที3่: ชดุหนา้กากหายใจ (Scott Regular Mask) ชดุ 3 450,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นผูใ้หญ่ฝึกปฏบิตัิการพยาบาลพื้นฐาน ตวั 1 180,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั ตวั 5 385,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ (AED) เครื่อง 5 450,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นฝึกกูช้พีเด็กแบบครึ่งตวัพรอ้มกลอ่งแสดงผล ตวั 1 89,000                        

รายการระดบัที3่: หุ่นฝึกกูช้พีผูใ้หญ่แบบครึ่งตวัพรอ้มกลอ่งแสดงผล ตวั 4 356,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิ รุ่น tru-Traction 

Unit พรอ้มเตียงแบบปรบัสูงต า่ได ้ ชดุ 1 330,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตรา้ซาวด ์รุ่น 

Intelect Mobile Ultrasound เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที3่: กระเป๋าอปุกรณ์ชดุช าระลา้งสารพษิ ชดุ 8 44,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัอณุหภูมอินิฟาเรด เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที3่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทยแ์บบประตูสองบาน ตู ้ 2 90,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องท าความเยน็ (Air Refrigeration) ของระบบ

ท าความเยน็หอ้งปรบัแรงดนับรรยากาศสูง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย วศ. เครื่อง 1 3,499,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัค่าความกระดา้งแบบพกพา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัค่าคลอไรดแ์บบพกพา เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุดูดปลอ่ยสารละลายแบบช่องเดยีว ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัค่าของแขง็แขวนลอยท ัง้หมดแบบพกพา เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่ความละเอยีด 4 ต าแหน่ง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัแรงตึงผวิของของเหลวแบบสรา้ง

ฟองอากาศ (bubble pressure tensiometer) เครื่อง 1 495,000                      

รายการระดบัที3่: ตูดู้ดความชื้น (Autodesiccator) เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดักา๊ซสารระเหยอนิทรียแ์ละอนินทรีย ์ เครื่อง 1 495,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุตรวจน า้มนัหลอ่ลืน่ ชดุ 15 450,000                      

รายการระดบัที3่: เตาใหค้วามรอ้นพรอ้มแท่งแม่เหลก็ (Hotplate 

stirrer with Magnetic bar) เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที3่: กระบะรองรบัสารพษิ นชค. กระบะ 4 140,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ดื่ม เครื่อง 1 410,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกวนแบบ 6 ใบพดั เครื่อง 1 74,000                        

รายการระดบัที3่: ตูแ้ช่ตวัอยา่งควบคุมอณุหภูมิ เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที3่: ตูอ้บแหง้ ขนาด 100 ลติร เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร์ ชดุ 1 510,000                      

รายการระดบัที3่: ตูดู้ดควนัสารเคม ี(Fume hood) เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อศ. ทุ่น 15 4,594,000                    

รายการระดบัที3่: ทุ่นเหลก็ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.50 เมตร ทุ่น 15 3,750,000                    

รายการระดบัที3่: ทุ่นเครื่องหมายเดนิเรือขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง ทุ่น 4 284,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องจดัเกบ็และส ารองขอ้มูลแผนที่อากาศ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที3่: บารอมเิตอรแ์บบดจิทิลั เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที3่: กรวยแสดงทศิทางลม (Wind Sock) ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ชย. เครื่อง 15 12,832,000                   

รายการระดบัที3่: เครื่องปรบัอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี เครื่อง 15 270,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั คนั 1 182,000                      

รายการระดบัที3่: มาตรวดักระแสไฟฟ้า พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ เครื่อง 91 318,500                      

รายการระดบัที3่: รถฟารม์แทรคเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 40 แรงมา้ พรอ้มติดต ัง้เครื่องพ่วงตดัหญา้ และใบมดีดนัดนิ คนั 4 3,300,000                    



120 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที3่: รถยกดา้นหนา้ชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตนั ขบัเคลือ่นดว้ย

เครื่องยนตด์เีซล คนั 6 5,100,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 670,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 57,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบจ่ายสารเคมี เครื่อง 1 154,000                      

รายการระดบัที3่: ถงับรรจนุ า้ไฟเบอรก์ลาส ขนาด 4 ตนั ถงั 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: ปัม๊เพิม่แรงดนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.2 กโิลวตัต ์

พรอ้มถงัความดนั ชดุ 2 700,000                      

รายการระดบัที3่: รถซอ่มบ ารุงสาย ชย.พรอ้มอปุกรณ์ คนั 2 1,540,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อล. เครื่อง 14 10,039,900                   

รายการระดบัที3่: เครื่อง Digital Multimeter เครื่อง 14 210,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Power Meter เครื่อง 1 176,600                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Earth Ground Tester เครื่อง 3 471,900                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Oscilloscope (200 MHz) เครื่อง 4 412,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Oscilloscope (300 MHz) เครื่อง 3 960,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Time Domain Reflectometer (TDR) เครื่อง 4 220,400                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัระยะ ดว้ยแสงเลเซอร์ เครื่อง 6 134,800                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Insulation Tester เครื่อง 4 172,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Clamp On Meter เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง LCR Meter เครื่อง 6 1,320,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจสอบสายแลน (LAN Cable Tester) เครื่อง 26 15,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจสอบสญัญาณ NMEA 0183 เครื่อง 4 180,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Sound Level Meter เครื่อง 3 64,200                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง Mega Ohms Meter เครื่อง 2 85,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความน าไฟฟ้า(TemperatureTester) เครื่อง 3 10,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง Function And Wavefrom Generator เครื่อง 3 240,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจสอบสายเคเบิ้ล เครื่อง 4 164,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่อง Power Quality Analyzer (Fluke437) เครื่อง 3 1,900,300                    

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบคู่สาย ADSL เครื่อง 3 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง Logic Probe เครื่อง 6 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง Logic Pulse เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่อง Logic Analyzer เครื่อง 5 2,700,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่อง Standing Wave Ratio (SWR METER) เครื่อง 5 410,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป ชดุ 1 330,881,000                 

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ยศ. ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงชดุประชมุ ขนาดผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย อร. คนั 1 32,187,000                   

รายการระดบัที3่: รถ Fork Lift Truck คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจต าหนิเน้ือวสัดุและวดัความหนาโลหะ เครื่อง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัโลหะหนา 20 มม. กวา้ง 3 ม. เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมเคลือ่นที่ ขบัดว้ยเครื่องยนตด์เีซล 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 195 แรงมา้ เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลมเคลือ่นที่  ขนาด 600 CFM. 7 บาร์ เครื่อง 1 1,485,000                    

รายการระดบัที3่:  เครื่องวดัวเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืน (Vibration 

Analyzer) พรอ้ม Software วเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืน เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องถา่ยภาพดว้ยรงัส ีX-Ray เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที3่: กลอ้ง THE MICRO-ALIGNMENT กลอ้ง 1 1,520,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องดดัท่อขนาดมอเตอร ์3 hp , 220 v. 1 ph. เครื่อง 1 1,470,000                    
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รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจสอบแนวเชือ่ม เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้ม Software วเิคราะห์

โครงสรา้ง (MSCNastran Desktop Sture Bundle-Interlock ชดุ 1 1,552,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องพบัโลหะ ขนาดหนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3,000 เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องกลงึ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5,000 เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พธ. เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์ตรวจวดัระดบัน า้มนัในถงัเกบ็แบบอตัโนมตัิ

ตลอดเวลา (real time) พรอ้มติดต ัง้ เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย สบ. เครื่อง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที3่: เครื่องไสสนัทากาวชนิด 9 หวั เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพเ์อกสารแบบระบบเบ็ดเสร็จ เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย ขส. คนั 15 276,694,000                 

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  แบบกระบะเหลก็ คนั 15 28,800,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ คนั 14 19,250,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  แบบบรรทุกน า้ คนั 8 20,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) คนั 21 23,394,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  แบบอดัทา้ย คนั 4 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถยนตโ์ดยสารขนาดใหญ่ (ปอ.) คนั 6 27,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถยนตโ์ดยสารขนาดกลาง (ปอ.) คนั 4 15,400,000                   

รายการระดบัที3่: รถยนตโ์ดยสารขนาดใหญ่ คนั 15 56,250,000                   

รายการระดบัที3่: รถดบัเพลงิ คนั 7 77,000,000                   

รายการระดบัที2่: การจดัหา ผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงสาย พร. ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที3่: ชดุรบัและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ

ดจิติอลชนิดแฟลตพาแนล ชดุ 1 2,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,400,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 50,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้งที่จะเริ่มผูกพนัในปีงบประมาณ 62 0 50,400,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารพกัแพทยแ์ละพยาบาล โรงพยาบาล

สมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ  2 หลงั 0 50,400,000                   

การบริการรกัษาพยาบาล 18,633,000                

งบด าเนินงาน 5,233,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,233,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา เวชภณัฑ ์และวสัดุสิ้นเปลอืง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 0 3,233,000                    

งบอดุหนุน 13,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 0 13,400,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนโรงพยาบาล 0 13,400,000                   

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในต่างประเทศ 204,135,900              

การปฏบิตังิานของส านกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ 204,135,900              

งบด าเนินงาน 187,270,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,270,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานผูช่้วยทูตทหาร 0 112,095,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ ประกนัภยั ในต่างประเทศ บาท 0 72,175,100                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค บาท 0 3,000,000                    

งบลงทนุ 16,865,800                
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ครุภณัฑ์ 16,865,800                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 16,865,800                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าส านกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ 0 6,875,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายงานขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาท 0 9,990,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 51,053,700                

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ 51,053,700                

การสรา้งงานวจิยัและนวตักรรม 51,053,700                

งบรายจ่ายอื่น 51,053,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาสรา้งเรือด าน า้ขนาดเลก็

ของกองทพัเรือ/Midget Submarine บาท 0 51,053,700                   

กองทพัอากาศ 40,963,923,800           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 23,500,000                

โครงการ การเทดิทูนป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 3,500,000                 

การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 3,000,000                    

การป้องกนัการลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการลว่งละเมดิสถาบนั 0 500,000                      

โครงการการถวายความปลอดภยั การถวายพระเกยีรตแิละปฏบิตัติามพระราชประสงค์ 20,000,000                

การถวายความปลอดภยัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 20,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนพระราชภารกจิในการเสด็จพระราช

ด าเนินภายในและต่างประเทศ 0 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 19,752,300                

โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 6,000,000                 

การปราบปรามยาเสพตดิ 6,000,000                 

งบด าเนินงาน 6,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพติด 0 6,000,000                    

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 11,052,300                

การป้องกนัยาเสพตดิ 11,052,300                

งบด าเนินงาน 11,052,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,052,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพติด 0 11,052,300                   

โครงการ บ าบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 2,700,000                 

การบ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 2,700,000                 

งบด าเนินงาน 2,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด 0 2,700,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 34,064,000                

โครงการการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ 

และองคก์ารระหวา่งประเทศ 34,064,000                

การเสริมสรา้งความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงกบัต่างประเทศ 13,564,000                
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งบรายจ่ายอื่น 13,564,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการสรา้งความสมัพนัธท์างทหารระหวา่ง 0 10,564,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจเยีย่ม สน.ผชท.ทหาร ไทย รายการ 0 3,000,000                    

การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน 20,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,500,000                

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกรอบ งาน 0 20,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 23,463,490,700           

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 23,389,109,000           

การพฒันาขดีความสามารถของกองทพัอากาศ 23,389,109,000           

งบอดุหนุน 312,176,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 312,176,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษา 0 53,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคมการบนิ งาน 0 218,661,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาพฒันาก าลงัทางอากาศ งาน 0 23,488,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิโครงการช่วยเหลอืดา้นการซอ่ม

บ ารุงและดา้นเทคนิค งบ 0 16,227,300                   

งบรายจ่ายอื่น 23,076,932,100           

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 12,289,988,300              

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งยทุโธปกรณ์ โครงการ 0 3,605,540,100               

รายการระดบัที3่: ทอ.190 โครงการ 0 3,605,540,100               

รายการระดบัที2่: โครงการใหม่ผูกพนั โครงการ 0 1,839,130,900               

รายการระดบัที3่: ทอ.168 โครงการ 0 98,126,200                   

รายการระดบัที3่: ทอ.161 โครงการ 0 354,136,400                 

รายการระดบัที3่: ทอ.162 โครงการ 0 677,727,600                 

รายการระดบัที3่: ทอ.163 โครงการ 0 288,600,000                 

รายการระดบัที3่: ทอ.164 โครงการ 0 46,772,800                   

รายการระดบัที3่: ทอ.165 โครงการ 0 25,740,000                   

รายการระดบัที3่: ทอ.166 โครงการ 0 27,300,000                   

รายการระดบัที3่: ทอ.167 โครงการ 0 181,363,700                 

รายการระดบัที3่: ทอ.169 โครงการ 0 139,364,200                 

รายการระดบัที2่: โครงการที่ผูกพนัตามสญัญาแลว้ โครงการ 0 6,845,317,300               

รายการระดบัที3่: ทอ.192 โครงการ 0 520,065,900                 

รายการระดบัที3่: ทอ.174 โครงการ 0 287,077,000                 

รายการระดบัที3่: ทอ.199 โครงการ 0 508,320,100                 

รายการระดบัที3่: ทอ.198 โครงการ 0 2,963,491,300               

รายการระดบัที3่: ทอ.173 โครงการ 0 1,303,155,000               

รายการระดบัที3่: ทอ.170 โครงการ 0 251,597,200                 

รายการระดบัที3่: ทอ.171 โครงการ 0 243,654,300                 

รายการระดบัที3่: ทอ.172 โครงการ 0 328,701,300                 

รายการระดบัที3่: ทอ.175 โครงการ 0 439,255,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 427,867,400                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วย โครงการ 0 427,867,400                 

รายการระดบัที3่: ทอ.107 โครงการ 0 1,980,200                    

รายการระดบัที3่: ทอ.112 โครงการ 0 18,623,000                   

รายการระดบัที3่: ทอ.111 โครงการ 0 14,760,000                   

รายการระดบัที3่: ทอ.115 โครงการ 0 36,971,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมรบัโครงการศูนยเ์สริมสรา้ง

และพฒันาขดีความสามารถของ ทอ. โครงการ 0 1,023,000                    
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รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) โครงการ 0 143,167,400                 

รายการระดบัที3่: โครงการจดัหาเครื่องบนิปฏบิตัิการสงคราม โครงการ 0 1,776,300                    

รายการระดบัที3่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารและเตรียมรบัโครงการปรบั

วางที่ต ัง้ รร.นอ. โครงการ 0 209,566,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 7,620,300                    

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วย โครงการ 0 7,620,300                    

รายการระดบัที3่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมรบัโครงการก่อสรา้งบา้นพกั

ขา้ราชการ ทอ.ดนิแดง โครงการ 0 646,800                      

รายการระดบัที3่: ทอ.131 โครงการ 0 595,000                      

รายการระดบัที3่: ทอ.132 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.133 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.134 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.135 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.136 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.137 โครงการ 0 915,500                      

รายการระดบัที3่: ทอ.138 โครงการ 0 885,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 6,816,900                    

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วย โครงการ 0 6,816,900                    

รายการระดบัที3่: ทอ.114 โครงการ 0 1,971,000                    

รายการระดบัที3่: ทอ.116 โครงการ 0 1,980,200                    

รายการระดบัที3่: ทอ.117 โครงการ 0 1,980,200                    

รายการระดบัที3่: ทอ.139 โครงการ 0 885,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 112,460,400                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วย โครงการ 0 112,460,400                 

รายการระดบัที3่: ทอ.118 โครงการ 0 50,480,200                   

รายการระดบัที3่: ทอ.119 โครงการ 0 61,980,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั โครงการ 0 25,310,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งยทุโธปกรณ์ โครงการ 0 25,310,000                   

รายการระดบัที3่: ทอ.190 โครงการ 0 25,310,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิการตามแผนป้องกนัประเทศ 0 191,205,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ 0 148,842,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด ารงสภาพก าลงักองทพั 0 8,364,907,400               

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงหน่วย 0 637,653,800                 

รายการระดบัที3่: ทอ.200 0 637,653,800                 

รายการระดบัที2่: ทอ. 180 0 7,727,253,600               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงหน่วย โครงการ 0 922,425,800                 

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนัตามสญัญาแลว้ โครงการ 0 922,425,800                 

รายการระดบัที3่: ทอ.197 โครงการ 0 922,425,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ 0 201,071,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึก ศึกษาและพฒันาทางการทหาร งาน 0 348,416,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 74,381,700                

การเตรียมความพรอ้มในการช่วยเหลอื ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและภยัพบิตัิ 13,302,500                

งบรายจ่ายอื่น 13,302,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวสัดุ อปุกรณ์ส าหรบัช่วยเหลอืประชาชน งาน 0 13,302,500                   

การพฒันาและช่วยเหลอืประชาชน 32,238,600                

งบรายจ่ายอื่น 32,238,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและช่วยเหลอื 0 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 0 1,516,800                    

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานพลงังานทดแทนกองทพัอากาศ งาน 0 11,149,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี งาน 0 3,251,000                    

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรูพ้ลงังานทดแทน ทอ. งาน 0 3,267,000                    

รายการระดบัที1่: การด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ลดมลภาวะภายใน งาน 0 11,854,800                   

การพฒันาการทอ่งเทีย่วเขตทหาร 28,840,600                

งบรายจ่ายอื่น 28,840,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร งาน 0 28,840,600                   

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 3,425,400                 

โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 3,425,400                 

การสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 3,425,400                 

งบด าเนินงาน 3,425,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,425,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ความ

ปรองดองสมานฉนัท์ 0 3,425,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 13,293,754,500           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 13,293,754,500           

การบริหารงานบคุลากรกองทพัอากาศ 13,293,754,500           

งบบคุลากร 12,842,699,600           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 12,086,596,000              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 0 11,330,517,800              

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า 0 756,078,200                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 756,103,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว 0 33,796,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 722,306,900                 

งบด าเนินงาน 451,054,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 451,054,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 214,763,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารก าลงัพล 0 18,267,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 69,196,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 7,070,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 75,318,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่ท  า

เวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 28,890,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,226,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 35,322,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,083,336,900            

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 3,834,439,600            

การบริหารและควบคุมบงัคบับญัชา 392,047,700              

งบด าเนินงาน 195,410,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 149,847,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารก าลงัพล 0 9,075,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,936,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท ัว่ไป 0 94,078,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษ 0 7,282,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการขา่ว 0 14,841,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาระบบราชการ ทอ. 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานของ ศบปพ. 0 9,134,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 45,562,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,665,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,562,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 37,334,800                   

งบลงทนุ 178,196,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,196,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 178,196,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสรา้งอืน่ๆ ท ัว่ไป วงเงนิ

เกนิ 10 ลา้น 0 178,196,600                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัวางที่ต ัง้หน่วยงาน ทอ. 0 23,417,600                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัวางที่ต ัง้ รร.นอ. 0 123,401,500                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งรา้นสวสัดกิารทหารอากาศ ดอนเมอืง โครงการ 0 31,377,500                   

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าฌาปนกจิ 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 17,440,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบราชการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: จ่ายคืนค่าภาษมีูลค่าเพิม่ งาน 0 14,929,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนั ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครฐั งาน 0 1,010,700                    

การเตรียมและใชก้ าลงั 1,857,499,800            

งบด าเนินงาน 988,126,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 664,471,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารก าลงัพล 0 516,709,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,193,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท ัว่ไป 0 130,683,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษ 0 1,885,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 323,654,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,884,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 11,215,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 309,554,900                 

งบลงทนุ 864,373,400              

ครุภณัฑ์ 857,483,400                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 857,483,400                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายสือ่สาร เครื่อง 50 82,644,100                   

รายการระดบัที2่: เครื่องโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาส่งเอกสารไดค้ร ัง้

ละ 20 แผ่น เครื่อง 50 900,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องบนัทกึเสยีง แบบดจิติอล เครื่อง 14 84,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 122 939,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เครื่อง 168 974,400                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงกลางแจง้ ขนาด 300 วตัต์ ชดุ 6 180,000                      
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รายการระดบัที2่: ไมโครโฟนไรส้าย แบบมอืถอื (ธรรมดา) ชดุ 13 182,000                      

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟนไรส้าย แบบเหน็บ (ธรรมดา) ชดุ 4 56,000                        

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟนไรส้าย แบบเหน็บ (พเิศษ) ชดุ 4 204,000                      

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดมอืถอื ชดุ 51 1,122,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดความชื้น เครื่อง 1 24,500                        

รายการระดบัที2่: Digital Soldering/Desoldering/Minitweezer ชดุ 1 70,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงกลางแจง้ ขนาด 500 วตัต์ ชดุ 33 1,155,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสอบสญัญาณโทรศพัท์ เครื่อง 4 37,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัระบบสายดนิ ชดุ 4 200,000                      

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟน แบบธรรมดา ชดุ 12 120,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ชดุ 161 4,830,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสอบสญัญาณไฟเบอรอ์อฟติก ชดุ 1 249,000                      

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดมอืถอื ขนาดเลก็ ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิด Clamp Meter ชดุ 3 19,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มต่อสายไฟเบอรอ์อฟติก ชดุ 1 370,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 85 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens เครื่อง 30 846,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens เครื่อง 9 272,700                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

2,500 ANSI Lumens เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ชดุ 136 2,992,000                    

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น ตวั 11 149,600                      

รายการระดบัที2่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ เครื่อง 9 261,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

4,000 ANSI Lumens เครื่อง 35 1,487,500                    

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง 139 347,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA เครื่อง 20 260,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ชดุ 158 2,528,000                    

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง เครื่อง 15 315,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งบรรยาย ขนาด 100 ชดุ 7 245,000                      

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้ไมโครโฟน ชดุ 3 6,000                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ถอดชปิ เครื่อง 1 183,600                      

รายการระดบัที2่: DC Programmable Power Supply 850W, 0-40V, ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 30 จดุ 

(ผูบ้ริหารระดบัสูง) ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 48 น้ิว เครื่อง 1 21,300                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด เครื่อง 55 935,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ พรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์

(Ink Tank Printer) เครื่อง 105 451,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 เครื่อง 32 768,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด เครื่อง 34 1,020,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์ เครื่อง 428 5,136,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM แบบ Repeater เครื่อง 13 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 15 จดุ 

(แบบธรรมดา) ชดุ 14 896,000                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1366x768 พกิเซล  ขนาด 32 น้ิว เครื่อง 20 160,000                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 40 น้ิว เครื่อง 109 1,427,900                    

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 55 น้ิว เครื่อง 45 1,044,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพบ์ตัร ความเร็วในการพมิพ ์48 วนิาทต่ีอ

บตัร/75 ใบต่อช ัว่โมง ความละเอยีด 600 DPI เครื่อง 2 301,800                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งบนัทกึวดีทิศันร์ะบบดจิติอล ชนิด Full HD 

Professional พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ชดุ 5 700,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุกระเป๋าเครื่องมอืติดต ัง้สาย LAN ชดุ 3 7,500                         

รายการระดบัที2่: Master Telecom Kit ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืซอ่มอปุกรณ์ ส-อ. ชดุ 2 1,759,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 30 จดุ 

(แบบธรรมดา) ชดุ 7 805,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR ความละเอยีด 24 ลา้นพกิเซล ตวั 5 240,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีดสูง พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens เครื่อง 8 106,400                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 20 จดุ 

(แบบธรรมดา) ชดุ 7 567,000                      

รายการระดบัที2่: HDMI Splitter 4 CH เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที2่: ล าโพงตูม้ภีาคขยายในตวั ตู ้ 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: ล าโพงส าหรบัหอ้งประชมุ แบบติดผนงั ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที2่: ล าโพงเพดาน ตวั 12 60,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 6000x4000 ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งวงจรปิด ความละเอยีด 2 ลา้นพกิเซล พรอ้ม กลอ้ง 1 23,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องขยายเสยีงม ีUSB,SD/MMC Card เครื่อง 2 5,800                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลบนเครือขา่ย Network เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: Audio Precision Portable One Plus ชดุ 2 350,000                      

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดมอืถอื ส าหรบัช่างเทคนิค

งานบริการดา้นไฟฟ้า ชดุ 2 19,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหแ์ผงวงจร เครื่อง 2 860,000                      

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดมอืถอื ส าหรบังานซอ่ม

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ชดุ 21 134,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่อง Insulation  Multimeter ชนิดมอืถอื ชดุ 2 60,000                        

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดตัง้โตะ๊ ส าหรบัการซอ่ม

บ ารุงระดบัโรงงาน ชดุ 2 178,400                      

รายการระดบัที2่: Oscilloscope Digital ชดุ 1 90,000                        
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รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น ตวั 8 154,400                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24.3 ลา้นพกิเซล ตวั 2 170,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ชนิดถอดเปลีย่นเลนสไ์ด ้

 ความละเอยีด 4K ตวั 2 252,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยรูป บนัทกึวดิโีอ Full HD ตวั 1 26,300                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งบนัทกึวดีทิศันแ์บบ Handy Cam Full HD 

บนัทกึแบบฮารด์ดสิก ์หรือ SD Card ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งส่องทางไกล ชนิดสองตา ตวั 2 11,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสอบและวเิคราะหส์ญัญาณในคู่สายโทรศพัท์ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด เครื่อง 23 207,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ เครื่อง 25 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 เครื่อง 3 21,300                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเลน่ DVD เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุขยายเสยีงสะพายไหล ่ขนาด 15 Watt ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 10 จดุ 

(แบบธรรมดา) ชดุ 8 376,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 10 จดุ 

(ผูบ้ริหารระดบัสูง) ชดุ 2 330,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องเสยีง Power Mixer 400 W ชดุ 1 56,900                        

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดตัง้โตะ๊ ส าหรบัการซอ่ม

บ ารุงระดบัหน่วย ชดุ 5 237,500                      

รายการระดบัที2่: Multifunction test set เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งดจิติอล DSLR Full-Frame ความละเอยีดสูง ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR ระบบดจิติอลชนิดเลนสซู์ม 

ความละเอยีดสูงพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 84,900                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพวดิโีอ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 9.2 ตวั 1 33,000                        

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้ล  าโพง ชนิดสแตนเลส ชดุ 1 3,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 23 น้ิว) ชดุ 1 32,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฉายภาพทบึแสง เครื่อง 1 68,900                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี เครื่อง 28 221,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี เครื่อง 28 420,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษ A3 เครื่อง 2 106,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงตามสาย Power Amp 150 W เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืช่างสือ่สารอเิลก็ทรอนิกสภ์าคอากาศ ชดุ 1 128,000                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 32 น้ิว เครื่อง 20 206,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: Desoldering Rework Desoldering plug type B ชดุ 4 52,000                        

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิดมอืถอื ส าหรบังานซอ่มนอก ชดุ 5 44,500                        
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รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิด HVAC Multimeter ชดุ 2 17,800                        

รายการระดบัที2่: Hot Air Rework Station ชดุ 4 140,000                      

รายการระดบัที2่: LED เลนสข์ยาย (LED Magnifying Lamps) ชดุ 4 24,000                        

รายการระดบัที2่: Master Network Installation ชดุ 4 80,000                        

รายการระดบัที2่: Oscilloscope 400 MHz Bandwidth ชดุ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชดุ 1 32,100                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ระบบดจิติอล ระดบัความละเอยีด 

1920x1080 พกิเซล ตวั 8 264,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบโนต้บุก๊ ส าหรบั

โปรแกรมวทิยสุือ่สาร เครื่อง 3 74,400                        

รายการระดบัที2่: Digital Earth Ground  Tester เครื่อง 1 6,100                         

รายการระดบัที2่: Splice Fiber เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงใชไ้มโครโฟนได ้16 ช่องเสยีง เครื่อง 5 230,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 เครื่อง 40 104,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

300 จดุต่อตารางน้ิว เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟ UPS ขนาด 1000 VA/800 WATT เครื่อง 6 35,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA เครื่อง 8 280,000                      

รายการระดบัที2่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จอ 7 21,000                        

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 จอ 3 39,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงตามสาย Power Amp 200 W เครื่อง 2 15,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอื NETWORK ชดุ 4 20,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุส่งสญัญาณขอ้มูลวดิโีอภาพและเสยีงระยะไกลไรส้าย ชดุ 2 540,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์เชือ่มต่อสายสญัญาณระบบสือ่สาร

อเิลก็ทรอนิกสภ์าคอากาศ ชดุ 1 78,000                        

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 50 น้ิว เครื่อง 12 213,600                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 60 น้ิว เครื่อง 8 296,000                      

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟน ประธาน ตวั 1 5,400                         

รายการระดบัที2่: ล าโพงตูม้อนิเตอร์ ตู ้ 4 80,000                        

รายการระดบัที2่: เลนสซู์ม ระยะโฟกสั 18-200 มม. ชดุ 2 29,000                        

รายการระดบัที2่: หูฟงัแบบครอบหู ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ขยายช่องสญัญาณ 2 ช่องสญัญาณ เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ขยายช่องสญัญาณ 4 ช่องสญัญาณ เครื่อง 5 40,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ขยายช่องสญัญาณ 8 ช่องสญัญาณ เครื่อง 2 40,800                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณภาพและเสยีงผ่านสาย CAT 5e เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที2่:  เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: หวัแรง้แบบปรบัอณุหภูมิ ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที2่: 100 BaseFX-10/100 BaseTX Converter เครื่อง 4 20,000                        

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter ชนิด Loop Calibrator ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: General Electronics Tool Kit เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที2่: Handheld Digital Oscilloscope 200 MHz เครื่อง 2 932,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ส าหรบัถา่ยทอดสดแบบ 4K ตวั 1 264,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 

3820X2160,4K(Utra HD) ตวั 2 198,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ตวั 1 179,000                      

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้ส าหรบัโทรทศัน ์LED TV ขนาด 55 น้ิว (แบบมี ชดุ 2 6,000                         
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ประสทิธภิาพสูง เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที2่: Power Quality Analyzer เครื่อง 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสอบหาต าแหน่งขดัขอ้งเคเบลิใยแกว้น าแสง เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องบดักรีดูดตะกัว่ปรบัอณุหภูมไิดแ้บบดจิติอล เครื่อง 1 67,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัแต่งเสยีง เครื่อง 4 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีง แบบดจิติอล เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงใชไ้มโครโฟนได ้ 8 ช่องเสยีง เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมขนาดหนา้จานรบัสญัญาณ เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องล  าดบัภาพ ความคมชดัสูง แบบเคลือ่นที่ เครื่อง 2 970,000                      

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 จอ 8 76,000                        

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุกระเป๋าเครื่องมอื ส าหรบังานแมคคานิคไฟฟ้า ชดุ 4 312,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุกระเป๋าเครื่องมอื ส าหรบังานอเิลก็ทรอนิกส์ ชดุ 4 258,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัโตะ๊ประชมุ ขนาด 20 จดุ 

(ผูบ้ริหารระดบัสูง) ชดุ 2 590,000                      

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟน ผูร่้วมประชมุ ตวั 1 5,200                         

รายการระดบัที2่: ล าโพงตู ้240 วตัต ์8 โอหม์ ตู ้ 10 400,000                      

รายการระดบัที2่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ เครื่อง 13 234,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ KVM Switch 4 Port USB เครื่อง 2 4,400                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง เครื่อง 4 6,400                         

รายการระดบัที2่: Maintenance/Repair Kit Electrical Connectors 

for General Dynamics F-16 - Flight Line ชดุ 2 436,900                      

รายการระดบัที2่: Short Locator เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที2่: Spectrum Analyzer 3 GHz ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดควนัตะกัว่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัสญัญาณโทรทศันด์จิติอล และทวีี เครื่อง 2 420,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทยดึติดพื้นผวิ ชดุ 2 46,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุVHF-UHF/AM-FM Multiband เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัสญัญาณ RF (TV & FM Signal Level เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัสญัญาณดาวเทยีม ดจิติอลทวี ีเคเบลิทวีี เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัสายสญัญาณ (HDMI High Definition 

Signal Cable Tester) เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัแสง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหร์ะบบเสาอากาศ และสายสญัญาณ เครื่อง 2 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหเ์สยีง เครื่อง 2 324,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุกระเป๋าเครื่องมอื ส าหรบังานอเิลก็ทรอนิกส ์ชนิด ชดุ 3 255,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุไมคป์ระธาน ระบบดจิติอล ชดุ 1 7,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงตามสาย Power Amp 500 W เครื่อง 7 70,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัการประชมุ ขนาด 100 วตัต์ ชดุ 4 220,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งบรรยาย ขนาด 50 วตัต์ ชดุ 3 75,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุรบัส่งสญัญาณเสยีงไรส้าย ชดุ 2 96,000                        

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 55 น้ิว  พรอ้มขาติดผนงั เครื่อง 3 78,600                        

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟนไรส้าย แบบมอืถอื (พเิศษ) ชดุ 4 192,000                      

รายการระดบัที2่: Multimeter ประเภทยดึติดพื้นผวิแผ่นวงจร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: Oscilloscope 500 MHz Bandwidth ชดุ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสอบหาต าแหน่งขดัขอ้งเคเบลิโทรศพัท์ เครื่อง 2 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงใชไ้มโครโฟนได ้ 8 ช่องเสยีง เครื่อง 3 84,000                        
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รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความกดอากาศ ชนิดแอนเนอรอยดแ์บบ

พกพาชนิดหน่วยวดัเป็นน้ิวปรอท เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: จอภาพระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มดจิติอลทวีใีนตวั ชดุ 3 21,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืซอ่ม ส าหรบัใชง้านซอ่มบ ารุง อปุกรณ์

สือ่สารและเรดาร์ ชดุ 2 30,500                        

รายการระดบัที2่: เลนสซู์ม ระยะโฟกสั 18-300 มม. ชดุ 5 239,400                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์เชือ่มต่อโครงขา่ยระบบอนิทราเน็ต แบบม ี เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที2่: Open light source เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24 ลา้น ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวทิยสุือ่สารระยะส ัน้ เครื่อง 8 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องสแกนเนอร ์แบบสแกนต่อเน่ืองและเชือ่มต่อไร ้

สาย ขนาดกระดาษไม่ต า่กวา่ A3 เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 จอ 3 105,600                      

รายการระดบัที2่: ตูล้  าโพงส าหรบัหอ้งประชมุ ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV 

ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 55 น้ิว เครื่อง 1 26,500                        

รายการระดบัที2่: เรือนเทอรโ์มมเิตอร์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: อเิลก็ทรอนิกสแ์ฟลชอตัโนมตัิ ชนิดหนัซา้ยขวากม้เงยได ้ อนั 4 72,000                        

รายการระดบัที2่: Programmable Hot Air Reflow System ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ชนิดกนัน า้ ตวั 2 72,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ แบบมมุกวา้ง ตวั 1 11,900                        

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ เครื่อง 2 25,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความถีเ่รดารร์ถ KS-1C เครื่อง 1 344,800                      

รายการระดบัที2่: ชดุกระเป๋าเครื่องมอืส าหรบังานซอ่มอเิลค็ทรอนิกส ์ ชดุ 1 5,800                         

รายการระดบัที2่: ชดุไมโครโฟนไรส้าย พรอ้มเครื่องรบั ชดุ 1 26,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืช่างพรอ้มโตะ๊ ชดุ 1 62,100                        

รายการระดบัที2่: ล าโพงฮอรน์ 15 วตัต ์8 โอหม์ ชดุ 20 50,000                        

รายการระดบัที2่: Tuner AM-FM เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งดจิติอล ขนาดเลก็ แบบพกพา ตวั 2 24,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

5,000 ANSI Lumens เครื่อง 3 270,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืส าหรบังานไฟฟ้า ชดุ 1 5,800                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ความละเอยีด 2 ลา้นพกิเซล ซูม 30X ตวั 2 87,200                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ความละเอยีด1920x1080 พกิเซล 8.0 ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืช่างอเิลก็ทรอนิกส์ ชดุ 3 64,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุไมโครโฟน แบบมอืถอืคู่ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: ดา้มกนัส ัน่ส าหรบักลอ้งบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดา้ม 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล  ขนาด 48 น้ิว เครื่อง 11 192,500                      

รายการระดบัที2่: Operation Console ชดุ 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24.2 MP ตวั 1 42,500                        

รายการระดบัที2่: Dial Height Gage เครื่อง 1 4,600                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลบนเครือขา่ย ขนาดหน่วยความจ า

ไม่ต า่กวา่ 8 TB เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ชนิดถอดเปลีย่นเลนส ์

18-200 มม.และส่งสญัญาณภาพดจิติอลไรส้าย ตวั 3 165,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR ระบบดจิติอลชนิดเลนสซู์ม ตวั 5 825,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR CMOS Sensor ความละเอยีด

สูง พรอ้มเลนส์ ตวั 2 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ขาต ัง้แม่เหลก็ MAGNETIC-STAND ชนิดใชก้บัไดอลั ชดุ 1 4,600                         

รายการระดบัที2่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิยปุระจ าตวันกับนิ พรอ้มแบตเตอรี่ 2 ชดุ 15 6,012,000                    

รายการระดบัที2่: DC Power Supply ชดุ 1 3,300                         

รายการระดบัที2่: DC Power Supply  0-30V, 0-10A เครื่อง 1 6,800                         

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ HF/SSB ชนิดประจ าที่ 100 วตัต์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 1 ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: Headset With PTT-Switch ชดุ 8 37,800                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR 35 มม.เลนสซู์ม 18-200 มม. ตวั 2 90,000                        

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้กลอ้งวดิโีอ สามารถหมนุได ้360 องศา พรอ้ม 

Quick Release Plate ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขยายเสยีงแบบสะพายไหล่ เครื่อง 4 34,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุหวัแรง้ปรบัอณุหภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป เครื่อง 8 24,800                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ระบบดจิติอล ความละเอยีด  8 ลา้น ตวั 1 55,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องควบคุมแรงดนัไฟฟ้าใหค้งที่ ขนาด 5 kVA เครื่อง 3 91,200                        

รายการระดบัที2่: โคมไฟพรอ้มแวน่ขยาย ชดุ 1 4,100                         

รายการระดบัที2่: ล าโพงตู ้10 วตัต ์8 โอหม์ ตู ้ 6 6,000                         

รายการระดบัที2่: ล าโพงตูม้อนิเตอร์ ชดุ 3 60,000                        

รายการระดบัที2่: ล าโพงฮอรน์ 30 วตัต ์8 โอหม์ ชดุ 2 6,000                         

รายการระดบัที2่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์(Interactive Board) 78 น้ิว 

พรอ้มอปุกรณ์พ่วงต่อคอมพวิเตอร์ เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็กลอ้งกนัความชื้น ความจ ุ120 ลติร ตู ้ 4 40,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ระดบัความละเอยีด 1920x1080 up ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องสแกนเนอรส์  าหรบักระดาษขนาด A3 เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืพรอ้มกลอ่ง ชดุ 3 27,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุไฟวดิโีอ Video Light มแีผ่นบงัคบัแสงพรอ้ม ชดุ 1 4,500                         

รายการระดบัที2่: อเิลก็ทรอนิกสแ์ฟลช เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: Oscilloscope 200 MHz Bandwidth ชดุ 2 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเป่าลมรอ้นพรอ้มหวัแรง้ เครื่อง 4 7,400                         

รายการระดบัที2่: ไมโครโฟน แบบพเิศษ ชดุ 2 45,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุตดัต่อวดีทิศันป์ระมวลผลระดบัสูงพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 3 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ความละเอยีด 14 ลา้นพกิเซล ตวั 1 95,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องขยายเสยีงสะพายไหล ่ขนาด 35 วตัต์ ชดุ 3 9,300                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งดจิติอล ระบบสะทอ้นเลนสเ์ดยีว กลอ้ง 2 291,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปริ้นเตอรพ์มิพบ์ตัรแสดงตน เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุไฟร่มถา่ยรูปนอกสถานที่ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที2่: อเิลก็ทรอนิกสแ์ฟลช ส าหรบักลอ้งถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ความละเอยีดสูง ตวั 1 29,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล ชดุ 3 270,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายพลาธกิาร ตวั 130 72,725,400                   

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างาน ระดบัแผนก ตวั 130 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างาน ระดบักอง ตวั 30 540,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างาน ระดบัฝ่าย ตวั 372 2,046,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 

300x400 จดุต่อตารางน้ิว เครื่อง 2 260,000                      



134 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที2่: โตะ๊คอมพวิเตอร์ ตวั 105 546,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างาน ระดบัฝ่าย ตวั 170 1,105,000                    

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ส  าหรบัเจา้หนา้ที่คอมพวิเตอร์ ตวั 53 270,300                      

รายการระดบัที2่: เตียงนอนทหาร ขนาด 90 x 200 ซม. เตียง 757 4,163,500                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างาน ระดบัเจา้หนา้ที่ ตวั 417 2,126,700                    

รายการระดบัที2่: หมอ้หุงขา้วใชแ้กส๊ ขนาด 10 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ใบ 16 193,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ตู ้ 27 405,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก เครื่อง 9 162,000                      

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ตู ้ 4 140,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ตู ้ 9 171,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร เครื่อง 16 224,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องขดัพื้น เครื่อง 9 180,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร เครื่อง 16 208,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊รบัประทานอาหารทหารกองประจ าการพรอ้มมา้นัง่ ชดุ 162 3,377,700                    

รายการระดบัที2่: เครื่องท าน า้เยน็แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก เครื่อง 36 540,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุรบัแขก ขนาดใหญ่ ชดุ 9 315,000                      

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊หมู่บูชา ชดุ 13 110,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ตู ้ 31 291,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องอบผา้ ขนาด 22 ปอนด์ เครื่อง 7 280,000                      

รายการระดบัที2่: หมอ้ตม้น า้ไฟฟ้าสเตนเลส ขนาด 20 ลติร ใบ 5 70,000                        

รายการระดบัที2่: แตรเดี่ยวชบุนิเกลิ คนั 33 486,800                      

รายการระดบัที2่: สุนขัทหาร ตวั 20 700,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเคลอืบบตัร เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที2่: เตาอบไมโครเวฟ เตา 21 273,000                      

รายการระดบัที2่: เตียงนอนทหาร ขนาด 90 x 200 ซม.(2 ชัน้) เตียง 360 3,420,000                    

รายการระดบัที2่: แท่นบรรยาย แท่น 8 184,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊นกัเรียน ตวั 50 357,500                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 20 คน ชดุ 2 140,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 12 คน ชดุ 7 294,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 15 คน ชดุ 1 52,500                        

รายการระดบัที2่: กระโจมทรงมนิลาพรอ้มอปุกรณ์ หลงั 33 2,409,000                    

รายการระดบัที2่: กระโจมสนาม ขนาด 12 เตียง หลงั 6 468,000                      

รายการระดบัที2่: ชัน้วางเอกสาร หลงั 12 162,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ตู ้ 13 84,500                        

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที2่: ตูนิ้รภยั ตู ้ 2 44,000                        

รายการระดบัที2่: กระโจมพธิ ีขนาด 9X14 เมตร สูง 6 เมตร พรอ้ม หลงั 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างาน ระดบัผูบ้ริหาร ตวั 27 513,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย ตวั 520 1,456,000                    

รายการระดบัที2่: เกา้อี้รบัแขกทรงหลยุส ์ขนาดใหญ่ ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้รบัประทานอาหาร ตวั 50 110,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้เหลก็ชบุโครเมยีมบุหนงัเทยีม ตวั 4930 6,162,500                    

รายการระดบัที2่: เครื่องกรองน า้ ระบบรีเวอรส์ออสโมซสิ เครื่อง 6 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องค านวณเลขไฟฟ้า 14 หลกั ชนิดมกีระดาษบนัทกึ เครื่อง 3 12,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ประชมุ ตวั 165 907,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช ัง่แบบดจิติอล ขนาด 500 กโิลกรมั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั เครื่อง 31 558,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10

 แผ่นต่อนาที เครื่อง 8 400,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาที เครื่อง 16 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30

 แผ่นต่อนาที เครื่อง 8 960,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าน า้เยน็แบบใชข้วด เครื่อง 26 117,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าน า้เยน็แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องท าน า้รอ้นน า้เยน็แบบใชข้วด เครื่อง 26 260,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก เครื่อง 8 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 เครื่อง 33 660,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 เครื่อง 26 780,000                      

รายการระดบัที2่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ตู ้ 57 456,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้สื้อผา้ ชนิดเหลก็ ตู ้ 1076 5,649,000                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็แบบ 4 ลิ้นชกั ตู ้ 269 2,125,100                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเปิด - ปิด ตู ้ 90 459,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก ตู ้ 222 1,554,000                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นทบึ ตู ้ 63 441,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารลบั ตู ้ 2 19,600                        

รายการระดบัที2่: เตียงนอนทหารขาเหลก็พบัได ้ขนาด 90x200 ซม. เตียง 34 163,200                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างาน ระดบัผูบ้ริหาร ตวั 6 216,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊รบัประทานอาหารพื้นสีเ่หลีย่ม ขนาด 240x120x75 ตวั 2 49,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊อเนกประสงค ์ขาเหลก็พบัได ้ ตวั 650 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: พดัลม(มอก.)แบบตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว เครื่อง 55 123,700                      

รายการระดบัที2่: พดัลมตัง้พื้น ขนาด 24 น้ิว ชนิด 3 ขา ไฟ 220 โวลต์ เครื่อง 88 457,600                      

รายการระดบัที2่: พดัลมติดฝาผนงั ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 น้ิว เครื่อง 44 88,000                        

รายการระดบัที2่: พดัลมติดเพดานชนิดหมนุรอบตวั ขนาด เครื่อง 130 286,000                      

รายการระดบัที2่: รถเขน็พสัดุแบบไฮโดรลกิส์ คนั 5 75,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็อาหาร คนั 5 40,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกรองน า้ เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ตดัผม ตวั 14 280,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างาน ระดบักอง ตวั 56 560,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างาน ระดบัเจา้หนา้ที่ ตวั 1191 6,074,100                    

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ท  างาน ระดบัแผนก ตวั 202 1,777,600                    

รายการระดบัที2่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20  แผ่นต่อนาที เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30  แผ่นต่อนาที เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความถว่งจ าเพาะ เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุรบัแแขก ขนาดกลาง ชดุ 16 192,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุรบัแขกทรงหลยุส์ ชดุ 4 1,058,000                    

รายการระดบัที2่: ตูอ้บความรอ้น ขนาด 260 ลติร ตู ้ 1 160,000                      

รายการระดบัที2่: เตาแกส๊ เตา 2 20,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊เตรียมประกอบอาหาร ตวั 9 166,500                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 13 คน ชดุ 1 45,500                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 16 คน ชดุ 8 448,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 25 คน ชดุ 1 87,500                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 30 คน ชดุ 2 210,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 50 คน ชดุ 1 175,000                      
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รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุพื้นสีเ่หลีย่ม ขาเหลก็ ขนาด 60 คน ชดุ 2 420,000                      

รายการระดบัที2่: พดัลมไอน า้แบบเคลือ่นที่ได ้ เครื่อง 22 550,000                      

รายการระดบัที2่: พดัลมไอเยน็ เครื่อง 16 240,000                      

รายการระดบัที2่: หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาดความจ ุ10 ลติร ใบ 8 52,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เอกสารแบบรางเลือ่น ระบบพวงมาลยัหมนุ ชดุ 2 350,000                      

รายการระดบัที2่: พรมปูพื้นน า้หนกั 2.5 ปอนด ์ขนาด 10 ตร.หลา ผนื 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายช่างโยธา เครื่อง 3 72,569,700                   

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอรแ์บบมอืถอื เครื่อง 3 85,500                        

รายการระดบัที2่: เลือ่ยโซย่นต ์ขนาด 3 แรงมา้ เครื่อง 1 8,700                         

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืออกแบบเขยีนแบบพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง เครื่อง 12 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดอดัอากาศบริสุทธิ์ เครื่อง 11 1,925,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัโลหะ ชนิดใชแ้ผ่นไฟเบอร ์ขนาด 14 น้ิว เครื่อง 4 32,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม ขนาด 1 แรงมา้ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม ขนาด 2 แรงมา้ เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องสูบน า้แบบจุม่ ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัจารบ ีชนิดใชแ้รงดนัลม เครื่อง 2 42,400                        

รายการระดบัที2่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า ขนาด 7 น้ิว เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที2่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 10 ตนั เครื่อง 3 144,000                      

รายการระดบัที2่: ไมช้กัฟิวส์ อนั 5 105,000                      

รายการระดบัที2่: กบไฟฟ้าแบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ตวั 6 90,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องพ่วงตดัหญา้ ROTARY ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุดบัเพลงิอากาศยาน ชดุ 36 5,040,000                    

รายการระดบัที2่: มอเตอรห์นิเจยี ขนาด 6 น้ิว เครื่อง 2 9,000                         

รายการระดบัที2่: รถขนวสัดุชนิดกระดกเท ขบัเคลือ่นดว้ยตนเอง คนั 1 172,000                      

รายการระดบัที2่: รถบริการงานช่างโยธาเคลือ่นที่ คนั 7 6,650,000                    

รายการระดบัที2่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 40 แรงมา้ พรอ้ม

ชดุเครื่องพ่วงตดัหญา้ คนั 3 2,220,000                    

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 24 มลิลเิมตร เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ปอนด์ คนั 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี เครื่อง 90 4,230,000                    

รายการระดบัที2่: ปืนสญัญาณไฟ (SIGNAL LIGHT GUN) ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เครื่อง 104 2,974,400                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็ เครื่อง 192 1,824,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 29.5 น้ิว เครื่อง 2 35,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต์ เครื่อง 4 230,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เครื่อง 52 2,090,400                    

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี เครื่อง 9 204,300                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบเขน็ เครื่อง 31 403,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เครื่อง 140 4,536,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี เครื่อง 15 855,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี เครื่อง 2 102,400                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี เครื่อง 1 53,300                        

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องประจไุฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาด 24 V 30 A เครื่อง 3 22,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กโิลวตัต์ เครื่อง 2 58,000                        

รายการระดบัที2่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั เครื่อง 4 112,000                      

รายการระดบัที2่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว อนั 2 13,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุเตรียมตวัอยา่งแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตส าหรบัการ

ทดสอบโดยวธิ ีMARSHALL ชดุ 2 320,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบความแขง็แรงของดนิดว้ยแรงตกกระทบ

(IMPACT SOIL TESTER) ชนิดคอ้นกระแทก ขนาด 4.5 กโิลกรมั เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุทดสอบหาค่า LIQUID LIMIT และ PLASTIC ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ตูอ้บตวัอยา่งวสัดุ (DRYING OVEN) ขนาด 240 ลติร เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิพื้นงานการทาง เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องบรรจผุงเคมี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพแ์บบแปลนขนาดใหญ่ ระบบมลัติฟงัคช์ ัน่ 

ขนาดหนา้กวา้ง 91.4 เซนติเมตร สามารถพมิพส์ าเนาลายเสน้สดี  า พรอ้ม เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืส าหรบัการซอ่มบ ารุงเครื่องปรบัอากาศ ชดุ 5 422,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจรอยรัว่น า้ยาเครื่องปรบัอากาศ เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุทดสอบก าลงัรบัแรงเฉือนของดนิในสนามแบบ 

DYNAMIC CONE PENETRATION ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเจาะสกดัโครงสรา้งช ัน้ฐานของทางวิง่ ทางขบั

และลานจอดของสนามบนิ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: สายดบัเพลงิแบบใยสงัเคราะหพ์รอ้มขอ้ต่อ ขนาด 1 เสน้ 10 162,000                      

รายการระดบัที2่: หวัฉีดดบัเพลงิชนิดปรบัได ้ขนาด 2 1/2 น้ิว หวั 2 79,200                        

รายการระดบัที2่: หวัฉีดดบัเพลงิชนิดปรบัได ้ขนาด 1 1/2 น้ิว หวั 2 66,000                        

รายการระดบัที2่: สายดบัเพลงิแบบใยสงัเคราะหพ์รอ้มขอ้ต่อ ขนาด 2 เสน้ 10 147,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืออกแบบก่อสรา้ง เครื่อง 25 750,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าส าเนาไฟลด์จิติอล ส าหรบัออกแบบและเขยีน

แบบความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 25 แผ่นต่อนาท ีที่ความละเอยีด 300 dpi เครื่อง 3 69,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็ว

ของลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ เครื่อง 3 165,000                      

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 1/2 น้ิว เครื่อง 6 37,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน เครื่อง 68 816,000                      

รายการระดบัที2่: มอเตอรห์นิเจยี ขนาด 8 น้ิว เครื่อง 7 39,200                        

รายการระดบัที2่: พดัลมระบายอากาศ ขนาด 6 น้ิว ตวั 2 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั เครื่อง 7 1,274,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มแบบมอืถอื เครื่อง 11 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี เครื่อง 20 724,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็ว

ของแรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ เครื่อง 7 329,000                      

รายการระดบัที2่: รอกดงึสาย (CABLE RATCHET PULLING SET) 

ขนาด 2 ตนั ชดุ 2 25,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเชือ่มและตดัโลหะ ดว้ยแกส๊ออกซเิจนและอะเซทลีนี ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กโิลวตัต์ เครื่อง 3 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: สวา่นเจาะแบบแท่นชนิดตัง้โตะ๊ เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพ่นสจีราจรธรรมดา แบบสามารถโรยลูกแกว้

สะทอ้นแสงจากตวัเครื่องได ้ เครื่อง 2 540,000                      

รายการระดบัที2่: รถบริการเครื่องปรบัอากาศ คนั 1 716,900                      

รายการระดบัที2่: กระเชา้เลือ่นไฟฟ้าปรบัระดบัขึ้นที่สูงแนวดิ่ง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเติมน า้มนัเกยีร-์เฟืองทา้ยชนิดใชแ้รงดนัลม เครื่อง 2 33,000                        

รายการระดบัที2่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว เครื่อง 5 28,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องประจไุฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาด 24 V 100 A เครื่อง 6 75,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี เครื่อง 3 91,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องสูบน า้เครื่องยนตด์เีซล เครื่อง 2 170,200                      

รายการระดบัที2่: ปากกาจบัชิ้นงานแบบตัง้โตะ๊ ขนาดปากกวา้ง 8 น้ิว ตวั 3 13,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความเร็วลมแบบดจิติอล เครื่อง 1 7,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุเกจและวาลว์พรอ้มสายเติมน า้ยาเครื่องท าความเยน็ ชดุ 10 45,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเชือ่มแกส๊ออกซเิจนและแกส๊ปิโตรเลยีมเหลว ชดุ 5 47,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบไม่สมัผสั (อนิฟาเรด) เครื่อง 1 225,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดบัเพลงิยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหย ประเภทสาร

สะอาด ขนาด 10 ปอนด์ เครื่อง 59 708,000                      

รายการระดบัที2่: เทปวดัระยะทาง อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์วดัค่าความตา้นทานทางดนิ (Earth Tester) ชดุ 1 211,900                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืวดัค่า BOD ชดุ 1 604,600                      

รายการระดบัที2่: รถยกลากระบบไฮดริก คนั 4 28,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจาะกระแทกสกดัพื้นคอนกรีต เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: ไมช้กัฟิวส ์แรงสูง แบบสไลด์ อนั 1 16,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอรแ์บบมอืถอื พรอ้ม เครื่อง 2 61,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุดบัเพลงิอาคาร ชดุ 40 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทะลวงท่อขบัดว้ยมอเตอร ์Mini Rooter เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องยนตท์  าไฟขนาด 5 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 57,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดแยกส่วนขนาด 10 ตนั เครื่อง 1 144,100                      

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัอากาศสองหวัแบบอดัเร็ว เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ ขนาด 2 แรงมา้ เครื่อง 1 12,700                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าขนาด 200 แอมป์ ตู ้ 2 34,800                        

รายการระดบัที2่: ถงัน า้พลาสติกขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 2 14,000                        

รายการระดบัที2่: ปัม๊น า้อตัโนมตัิขนาด 350 W. เครื่อง 4 32,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดท าความเยน็ไม่

นอ้ยกวา่ 90,000 บทียูี เครื่อง 1 185,000                      

รายการระดบัที2่: รถตดัหญา้นัง่ขบั เบนซนิ 4 ลอ้ ขนาด 18 แรงมา้ คนั 1 351,900                      

รายการระดบัที2่: เลือ่ยวงเดอืนแบบปรบัองศา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 160 แอมป์ เครื่อง 1 6,700                         

รายการระดบัที2่: รถตดัหญา้แบบมลีอ้เขน็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม ขนาด 30 ลติร เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องปัน่ไฟแบบใชน้ า้มนัเชื้อเพลงิดเีซล ขนาด 50 KW. เครื่อง 1 427,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปัน่ไฟแบบใชน้ า้มนัเชื้อเพลงิดเีซล ขนาด 20 KW. เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัอากาศส าหรบัชดุ BA เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั คนั 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืตดัสายไฟฟ้า (CABLE CUTTER) ขนาด 30 เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัเหลก็แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 คนั 3 1,770,000                    
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รายการระดบัที2่: แผงไฟป้ายหยดุตรวจ (สญัญาณไฟวบัวาบ) กวา้ง 1

เมตร ยาว 1.60เมตร แผง 10 85,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องสูบน า้หอยโขง่ ขนาด 20 แรงมา้ พรอ้มติดต ัง้ เครื่อง 2 331,800                      

รายการระดบัที2่: รถยกทุ่นแรงสามารถหกัเลี้ยวไดถ้งึ 200 องศา ยก

น า้หนกัได ้2.5 ตนั/2,500 กก. คนั 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น (ไม่มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บทียูี เครื่อง 7 427,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว เครื่อง 5 51,000                        

รายการระดบัที2่: ไมต้ดัเบลลแ์คลม้ป์ (Shotgun Clampstick) อนั 1 23,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลมโรตารี่ ขนาด 50 ลติร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม ขนาด 1/4 ก าลงัมา้ เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที2่: เรา้เตอรไ์ฟฟ้า เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพ่นยาแบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่ เครื่อง 2 17,000                        

รายการระดบัที2่: แม่แรงยกของแบบพื้นราบ ขนาด 2 ตนั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: เลือ่ยยนต์ เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องกงัหนัตีน า้ไฟฟ้า 4 ใบพดั เครื่อง 1 47,500                        

รายการระดบัที2่: บนัไดอลูมเินียม 7ข ัน้ สูง 209 ซม. อนั 2 6,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องสกดัคอนกรีตชนิดไฟฟ้า ขนาด 1,100 วตัต์ เครื่อง 1 32,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฟอกอากาศ(AIR CLEANER) ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 500 ลูกบาศกฟ์ตุต่อนาที เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปัน่ไฟ ขนาด 5KW(เบนซลิ) เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว ตวั 1 5,800                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน 

ขนาด 100 มลิลเิมตร เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขดักระดาษทรายแบบมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด เครื่อง 1 8,300                         

รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่แบบ 3 ระบบ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที2่: เลือ่ยจิก๊ซอวแ์บบปรบัรอบเร็ว - ชา้ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: ไฟฉุกเฉิน เครื่อง 6 18,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น ขนาด

ท าความเยน็ไม่นอ้ยกวา่ 60,000 บทียูี เครื่อง 8 544,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดบัเพลงิยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหยประเภทสาร

สะอาด ขนาด 15 ปอนด์ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 25 คนั 6 2,388,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่ม ARC เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที2่: บนัไดทรง A ขึ้น-ลง ทางเดยีว 11 ข ัน้บนัได ตวั 5 47,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้สะพายหลงั เครื่อง 3 24,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง 120 บาร ์220 โวลต์ เครื่อง 5 26,400                        

รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่ ขนาด 24 มลิลเิมตร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขดัและตดัโลหะชนิดมอืถอื ขนาด 4 น้ิว เครื่อง 4 14,000                        

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าชนิดเจาะคอนกรีตขนาด 1/2 น้ิว ตวั 4 60,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกลงึอเนกประสงค ์ขนาด 1,500 มลิลเิมตร ตวั 1 165,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืส ารวจรงัวดัค่าระดบัเชงิเลข (Digital 

Leveling Measurement) เครื่อง 2 1,244,000                    

รายการระดบัที2่: ถงัฉีดพ่นยาก าจดัปลวก ถงัพลาสติกแบบโยกสะพาย เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที2่: สวา่นไขควงกระแทกแบต พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที2่: ลอ้วดัระยะทาง เครื่อง 3 6,500                         
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รายการระดบัที2่: เครื่องสูบน า้ SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 40 

ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง ชดุ 2 309,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องขดักระดาษทรายสายพานไฟฟ้า 1200W 220 V ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ ขนาด 60 โวลต ์60 แอมป์ 

(แบบตูช้ารจ์รถเขน็) เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุตดัหญา้แบบใบมดีหมนุเหวีย่ง ชดุ 5 332,800                      

รายการระดบัที2่: โคมไฟสวา่งฉุกเฉิน ขนาด 35 W ชนิด 2 โคม พรอ้ม 

BATTERY 12 V ชดุ 1 3,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ขนาด 300 A 220 V พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 18,200                        

รายการระดบัที2่: ประแจบลอ็ก แบบ มม. ขนาด No.10 มม. - 32 มม. ชดุ 1 1,700                         

รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่เจาะปูน,ไม ้ขนาด 720 W 200 V 50 Hz ตวั 1 16,600                        

รายการระดบัที2่: ประแจปากตาย แบบ มม. ขนาด No. 6 - 32 มม. ชดุ 1 1,700                         

รายการระดบัที2่: เลือ่ยยนต ์แบบมอืจบั เครื่องยนตข์นาดไม่ต า่กวา่ 5 

แรงมา้ ขนาดบาร ์18 น้ิว พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืตรวจสอบเคเบิ้ล (Cable Fault Locator) เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรร์ี่ OUTPUT 6 - 60 VOLT DC 

60AMP MAX INPUT 220V 50 - 60HZ ตู ้ 1 4,700                         

รายการระดบัที2่: ถงัอดัจารบใีชล้ม ขนาด 20 ลติร พรอ้มลอ้เขน็ เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุตดัหญา้โรตารี่ ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที2่: ประแจแหวน แบบ มม. ขนาด No. 6 มม. - 32 มม. ชดุ 1 1,700                         

รายการระดบัที2่: Auto Mac TIG-200A เครื่องเชือ่มอารก์อน (เชือ่ม

ติก๊) 200A/220V เครื่อง 1 16,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุประเเจลม (SQUARE DRIVE 1-2 น้ิว) ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: เลือ่ยโซย่นตต์ดักิ่งไม ้ขนาด 3 แรงมา้ เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที2่: มอเตอรห์นิเจยีแบบตัง้โตะ๊ ขนาด 6 น้ิว เครื่อง 1 2,000                         

รายการระดบัที2่: พดัลมระบายอากาศ แบบติดผนงั ขนาด 8 น้ิว เครื่อง 14 21,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี เครื่อง 3 126,900                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้สะพายบ่า เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที2่: แท่นตดัไฟเบอร ์ขนาด 14 น้ิว เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัไขท างานดว้ยลม ความจไุข 50 ปอนด์ เครื่อง 1 86,400                        

รายการระดบัที2่: รอกมอื ขนาด 1 ตนั ตวั 1 3,700                         

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊น า้ มลัติสเตจ ขนาด 10 KW. เครื่อง 3 240,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุป้องกนัสารไฮดราซนี ชดุ 5 600,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องช่วยหายใจ SCBA ชดุ 4 700,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที2่: บนัไดอลูมเินียม ขนาดความสูง 5 เมตร อนั 4 18,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัลม ตวั 2 310,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ขนาด 300 แอมแปร์ เครื่อง 8 96,000                        

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าโรตารี่ ขนาด 27 มม. เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที2่: ชดุตดัสนาม LPG ขนาด 6 คิว ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบตดัไหลท่าง ขนาด 1.5 เมตร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องย า้หางปลา ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าสุญญากาศ เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องยงิตะปูมอืถอืแบบแรงดนัลม ขนาด 90 มม. ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้า 10mm (3/8 น้ิว) รุ่น 6412 (450w) เครื่อง 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าขนาดจบัดอกสวา่นได ้ไม่นอ้ยกวา่ 3/4 น้ิว ตวั 1 5,000                         
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รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่ ขนาด 24 มลิลเิมตร 3 ระบบ (780W) เครื่อง 2 21,000                        

รายการระดบัที2่: กบไฟฟ้า ขนาดใบ 3 น้ิว ตวั 1 7,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊น า้อตัโนมตัิแรงดนัคงที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 เครื่อง 2 22,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้ชือ่มไฟฟ้า ขนาด 200 A. ระบบไฟ 220 V. พรอ้ม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องยนตท์  าไฟขนาด 3 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 27,500                        

รายการระดบัที2่: สวา่นมอืถอืไรส้าย ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที2่: สวา่นกระแทก ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบสายพาน ขนาด 100 เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายขนส่ง คนั 8 87,384,400                   

รายการระดบัที2่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซีี

 หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต์ คนั 8 5,944,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องเติมน า้มนัเกยีร์ ชดุ 1 15,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ ชดุ 6 195,300                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดกรองน า้มนัหลอ่ลืน่ ชดุ 2 15,300                        

รายการระดบัที2่: แท่นปากกาจบัชิ้นงานตัง้โตะ๊ ขนาด 6 น้ิว ชดุ 1 13,300                        

รายการระดบัที2่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,000 กโิลกรมั เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุสญัญาณไฟวบัวาบ ชดุ 5 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปัม๊ลมขนาด 50 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 250 ซซีี คนั 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนตส์ายตรวจ ขนาด 300 ซซีี คนั 2 346,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องตดัโลหะแบบพลาสม่า พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องยกรถแบบสองเสาคานลา่ง ขนาด 4 ตนั เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดน า้ลา้งรถ เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องยงิบลอ็กลมพรอ้มอปุกรณ์ ขนาด 1/2 น้ิว เครื่อง 11 88,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดสปริงโชค๊อพัรถยนต์ เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัอากาศ ขนาด 300 ลติรต่อนาที เครื่อง 6 396,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องยงิบลอ็กลมพรอ้มอปุกรณ์ ขนาด 1 น้ิว ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,500 กโิลกรมั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: รอกยกเครื่องยนต ์ขนาด 2 ตนั ชดุ 1 4,500                         

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ คนั 32 27,136,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัไขชนิดเคลือ่นที่ ชดุ 2 181,200                      

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซีี คนั 1 82,000                        

รายการระดบัที2่: รถจกัรยาน 3 ลอ้ บรรทุกหนา้ คนั 4 64,000                        

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ คนั 28 1,358,000                    

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้รถยนต์ อนั 4 4,000                         

รายการระดบัที2่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีพรอ้มติดต ัง้สญัญาณ คนั 3 450,000                      

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟ คนั 10 7,490,000                    

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ คนั 3 2,442,000                    

รายการระดบัที2่: หมวกกนักระแทก ใบ 12 6,000                         

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ คนั 27 26,757,000                   

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืซอ่มบ ารุงรถยนตข์นาดเลก็ท างานดว้ยมอื ชดุ 5 165,000                      
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รายการระดบัที2่: แม่แรงยกลอ้รถ ขนาด 500 กก. ตวั 2 61,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยีจานเบรกรถยนต ์แบบแท่นต ัง้พื้น เครื่อง 1 345,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปะยางรถยนต ์แบบอบรอ้น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเกจวดัน า้ยาแอร ์ชนิด R134 แบบมช่ีองตรวจน า้ยา ชดุ 6 30,000                        

รายการระดบัที2่: ปัน้จ ัน่ยกเครื่องยนต ์ขนาด 2 ตนั ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: หนา้กากเชือ่มโลหะ แบบกระจกกรองแสงอตัโนมตัิ อนั 10 60,000                        

รายการระดบัที2่: ปากกาจบังานโลหะ ขนาด 8 น้ิว ตวั 20 360,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุวดัแรงดนัหมอ้น า้ ชดุ 5 60,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุถอดพูลเลยเ์ครื่องยนต์ ชดุ 5 17,500                        

รายการระดบัที2่: มลัติมเิตอร ์แบบอนาลอ็ก เครื่อง 3 6,600                         

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 800 วตัต์ ตวั 10 108,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผ่าไมไ้ฟฟ้า ขนาด 20 น้ิว เครื่อง 1 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุถอดลูกปืน แบบขาเกี่ยวรูในลูกปืน ตวั 10 15,000                        

รายการระดบัที2่: กระดานรองนอนซอ่มบ ารุงรถยนต์ ตวั 10 25,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งวดิโีอตรวจสอบแบบท่อส าหรบัการซอ่มบ ารุง เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืวเิคราะหป์ญัหารถยนต ์เครื่องยนตเ์อน็จวีี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกดัชิ้นงานอเนกประสงค์ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา คนั 6 3,450,000                    

รายการระดบัที2่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต์ คนั 5 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดยาง ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟ คนั 1 863,000                      

รายการระดบัที2่: ไดอลัเกจพรอ้มขาต ัง้ ตวั 1 3,000                         

รายการระดบัที2่: ประแจบลอ็ก แบบใชล้ม ขนาด 1/2 น้ิว ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที2่: เลือ่ยฉลไุฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 450 วตัต์ ตวั 1 3,300                         

รายการระดบัที2่: ปากกาจบังานไม ้ขนาด 10.5 น้ิว ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที2่: ชดุหวัฉีดลม ชดุ 10 10,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยีจานเบรกรถยนต ์แบบประชดิลอ้ เครื่อง 2 630,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ ขนาด 60 แอมป์ ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที2่: ปัม๊ลมขนาด 160 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที2่: แมก็ลมยงิตะปู แบบขาคู่ ตวั 2 6,000                         

รายการระดบัที2่: ปลอกรดัแหวนลูกสูบสแตนเลส ขนาด 6 น้ิว ตวั 1 1,200                         

รายการระดบัที2่: ปากกาอดัไมต้วัท ีขนาด 78 น้ิว ตวั 1 4,000                         

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้รถบรรทุกใหญ่ อนั 8 20,000                        

รายการระดบัที2่: รถไฟฟ้าโดยสาร คนั 2 660,000                      

รายการระดบัที2่: หลงัคารถบรรทุกขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ หลงั 4 136,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถว่งลอ้ เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที2่: รถเขน็พสัดุลอ้เลือ่น 3 ชัน้ ขนาด 965x615x950 มม. คนั 2 16,000                        

รายการระดบัที2่: รถยกลากมอื ขนาด 1.5 ตนั คนั 2 30,600                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ช ัน้เดี่ยวมอืจบัพบัไดข้นาด 915x615x860 มม. คนั 2 5,700                         

รายการระดบัที2่: รถเขน็คอกลอ้มแฮนดคู่์ขนาด 970x615x950 มม. คนั 2 13,000                        

รายการระดบัที2่: ประแจบลอ็ก มลิลเิมตร พรอ้มลูกบลอ็ก (24 ตวั/ชดุ) ชดุ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายขนส่ง คนั 4 164,996,800                 

รายการระดบัที2่: รถโดยสารขนาดกลางปรบัอากาศ คนั 4 15,400,000                   

รายการระดบัที2่: รถลากพสัดุ คนั 2 5,364,000                    
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รายการระดบัที2่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต์ คนั 22 28,336,000                   

รายการระดบัที2่: รถวทิยคุวบคุมการบนิ คนั 2 2,520,000                    

รายการระดบัที2่: รถลาดตระเวนกนักระสุน คนั 2 5,700,000                    

รายการระดบัที2่: รถโดยสารขนาดใหญ่ปรบัอากาศ (ระบบรองรบัน า้หนกั

แบบถงุลม) คนั 3 17,911,800                   

รายการระดบัที2่: รถโดยสารขนาดใหญ่ คนั 5 18,750,000                   

รายการระดบัที2่:  รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเหลก็ พรอ้มหลงัคาและที่น ัง่ 2 แถว คนั 3 6,060,000                    

รายการระดบัที2่: รถล าเลยีงขนถา่ยพสัดุ คนั 1 11,375,000                   

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

105 กโิลวตัต ์พรอ้มหลงัคาและที่น ัง่ 2 แถว คนั 6 8,730,000                    

รายการระดบัที2่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ คนั 7 10,423,000                   

รายการระดบัที2่: รถยนตส์งครามชนิดช่วยรบประกอบถงัน า้ คนั 1 5,300,000                    

รายการระดบัที2่: รถกูภ้ยัแบบมสีไลดอ์อน คนั 1 3,650,000                    

รายการระดบัที2่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต์ คนั 6 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80

 กโิลวตัต ์พรอ้มหลงัคาและที่น ัง่ 2 แถว คนั 3 3,435,000                    

รายการระดบัที2่: รถยนตน์ัง่ติดต ัง้สญัญาณไฟวบัวาบและวทิยุ คนั 3 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: รถบรรทุกทหาร ขนาด 2 1/2 ตนั 4x4 คนั 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์

แบบ 4 ลอ้ พรอ้มหลงัคาและที่น ัง่ 2 แถว คนั 1 1,042,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายช่างอากาศ ชดุ 2 6,586,700                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอื U.S. SET 3 9300GSBO COMPLETE

 พรอ้มตูแ้ละโฟมรองรบัเครื่องมอืในการจดัเกบ็ ชดุ 2 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: Digital Multimeter Fluke 177 เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที2่: สูบมอืหมนุชนิดมหีลอดแกว้ ชดุ 2 8,000                         

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืวดัแรงบดิ (Torque Instrument) ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดลา้งแบบมนี า้รอ้นและน า้เยน็ ขนาด 200 บาร์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลมขนาด 5 แรงมา้พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: แม่แรงตะเฆ่ยกรถบริภณัฑภ์าคพื้น ขนาด 10 ตนั คนั 2 100,000                      

รายการระดบัที2่: Defectometer M1.837 พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 671,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าแบบ TIG Model:TIG315BP เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: PORTABLE CRANE WLL 500 LBS MODEL: Unit 1 374,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัสติก๊เกอร ์รุ่น GS-24 พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 96,300                        

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัไขชนิดเคลือ่นที่ ท  างานดว้ยแรงลม ขนาด 40 เครื่อง 1 34,400                        

รายการระดบัที2่: Aircraft Startpower PAC RED BOX Model: ชดุ 2 364,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดยางระบบ Hydraulic Model: TB-3000A เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลมขนาด 2 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 39,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องท าความสะอาดชิ้นอะไหลเ่ครื่องบนิ Ultrasonic 

รุ่น TNDUB-SF28-048 TWN 2,400 W.40KHz เครื่อง 1 695,500                      

รายการระดบัที2่: Pitot Static Tester Model:PS-525 เครื่อง 1 930,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องกดั ขนาดเลก็ เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที2่: สวา่นโรตารี่ ขนาด 26 มม. 800 วตัต์ ตวั 1 17,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าขนาด 300 A เครื่อง 2 64,200                        

รายการระดบัที2่: บลอ็คลม ถอดลอ้ขนาด 4 หุน ea 1 4,000                         

รายการระดบัที2่: BC 7000 Battery Capacity Tester P/N 4167 ea 1 240,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายสรรพาวุธ เครื่อง 4 22,703,300                   

รายการระดบัที2่: เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืท าแนวกนัไฟคลงัวตัถรุะเบดิ ชดุ 1 184,500                      

รายการระดบัที2่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตนั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัโลหะ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที2่: เวอรเ์นียรด์จิติอล ตวั 8 56,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเจยีอปุกรณ์สรรพาวุธ เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจจบัละอองน า้มนั (Oil Vapor Sensor) เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องสลกัชิ้นส่วนอาวุธและบริภณัฑส์รรพาวุธ เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องขดัชิ้นส่วนอาวุธ เครื่อง 3 1,215,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหค์วามตา้นทานอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เครื่อง 3 591,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเจาะชิ้นส่วนอาวุธ เครื่อง 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องบดักรีและถอดบดักรีอปุกรณ์สรรพาวุธ เครื่อง 4 800,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดใส่ยางอตัโนมตัิ เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอรร์ะยะไกล เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องซลีสุญญากาศ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมนุ เครื่อง 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์แรงดงึ-แรงผลกั ขนาด 5,000 นิวตนั ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืวดัค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการน าไฟฟ้า ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ท าลายวตัถรุะเบดิ ชดุ 5 500,000                      

รายการระดบัที2่: มอเตอรห์นิเจยี ขนาด 10 น้ิว เครื่อง 11 66,000                        

รายการระดบัที2่: ตูนิ้รภยัส าหรบัเกบ็อาวุธยทุธภณัฑ์ ตู ้ 10 550,000                      

รายการระดบัที2่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี ตวั 2 19,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกวนสารเคมี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดงักระสุนวตัถรุะเบดิและไพโรเทคนิค เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: รถยกลากกระสุนวตัถรุะเบดิดว้ยมอื ขนาด 3,000 

กโิลกรมั (Hand Pallet Lift) คนั 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: หมวกกนัสะเกด็ระเบดิ ใบ 48 1,644,500                    

รายการระดบัที2่: เครื่องปอกสายไฮดรอลคิ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มชิ้นส่วนอาวุธ เครื่อง 1 147,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปัม๊ลม โรตารี ขนาด 3/4 ก าลงัมา้ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ซอ่มอาวุธ ชดุ 1 62,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ซอ่มรถยกลูกระเบดิ ชดุ 1 395,000                      

รายการระดบัที2่: สวา่นไขควงไรส้าย พรอ้มชดุดอกไขควง 25 ชิ้น เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ระบายความรอ้นเครื่องจกัร ขนาด 24 น้ิว เครื่อง 6 27,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊สเตนเลสส าหรบัซอ่มบ ารุงอาวุธและอปุกรณ์ ชนิด 2 ตวั 4 28,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัไฟเบอร์ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัระดบัน า้ดว้ยแสงเลเซอร์ ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที2่: ตูอ้บความรอ้นแบบสุญญากาศ เครื่อง 1 363,300                      

รายการระดบัที2่: เครื่องเชือ่มระบบ MIG 350 แอมป์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัพลาสม่า 100 แอมป์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: เสื้อเกราะกนักระสุน ตวั 500 12,500,000                   

รายการระดบัที2่: รถยกลากพาเลท ชนิดยกสูง คนั 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายช่างอากาศ ชดุ 1 17,604,000                   
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รายการระดบัที2่: IPEX NX Videoscope Set Model: IV9635N-MDS ชดุ 1 3,525,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืวเิคราะหเ์ศษโลหะในน า้มนัหลอ่ลืน่แบบ 

SPECTROIL, MODEL M/N-W พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที2่: AXA Ground Power Unit   MODEL : AXA 1400 Unit 1 1,589,000                    

รายการระดบัที2่: รถลากอากาศยาน ขนาด 4000 LBS (เครื่องยนตด์เีซล

 ชนิดยางสูบลม) คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: รถลากบริภณัฑภ์าคพื้นอเนกประสงค(์ดเีซล)ขบัเคลือ่น 

4 ลอ้ 2 ประตู คนั 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: Mobile Ground Power Unit ,28.5 Volt  เครื่อง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที2่: บนัไดแบบลากจูง หนา้-หลงั ส าหรบั บ.ล.18 ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายสือ่สาร เครื่อง 2 75,707,400                   

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจจบัความเร็ว เครื่อง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: DME/Pulse Analyzer เครื่อง 1 5,020,000                    

รายการระดบัที2่: NAV/COMM Test Set ชดุ 2 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรบั-ส่งวทิยภุาคพื้นดนิ-อากาศ ติดต ัง้บนรถวทิยุ

ควบคุมการบนิ VHF, UHF/AM/FM Multiband เครื่อง 4 25,960,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบการท างานของระบบวทิยภุาคอากาศ เครื่อง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: Transponder Interrogator Test Set เครื่อง 1 2,590,000                    

รายการระดบัที2่: Handheld Digital Oscilloscope Analyzer เครื่อง 1 2,190,000                    

รายการระดบัที2่: PORTABLE  NAVAID Receiver เครื่อง 1 3,263,500                    

รายการระดบัที2่: Digital Radio Test Set ชดุ 1 2,630,000                    

รายการระดบัที2่: Digital Oscilloscope 1 GHz ชดุ 1 2,065,000                    

รายการระดบัที2่: Peak Power Analyzer เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหส์ายสญัญาณ ชดุ 1 5,290,000                    

รายการระดบัที2่: Multimeter Calibrator เครื่อง 1 2,138,600                    

รายการระดบัที2่: Oscilloscope Calibrator ชดุ 1 3,163,300                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืทดสอบ Motor Circuit Analysis เครื่อง 1 1,040,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบการท างานของกลอ้งตรวจการณ์เวลา เครื่อง 1 4,862,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยเดนิอากาศภาคพื้น NDB ชดุ 1 6,495,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายสรรพาวุธ คนั 4 131,832,300                 

รายการระดบัที2่: รถพ่วงบรรทุกกระสุนวตัถรุะเบดิ MHU-141/M คนั 4 4,616,500                    

รายการระดบัที2่: รถยกลูกระเบดิ MJ-1C คนั 4 15,943,600                   

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจหารอยรา้วผวิโลหะดว้ยอนุภาคแม่เหลก็ เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัค่าจดุศูนยถ์ว่งและโมเมนตค์วามเฉ่ือย

ของลูกระเบดิอากาศ เครื่อง 1 6,900,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหก์ าเนิดสญัญาณแบบดจิทิลัและแอ เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหก์ารซอ่มแผงวงจรอตัโนมตัิ เครื่อง 1 15,300,000                   

รายการระดบัที2่: กลอ้งความเร็วสูง (High Speed Camera) เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องสแกนชิ้นงานอตัโนมตัิแบบ 3 มติิ เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องควบคุมความชื้นคลงัอาวุธน าวถิี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องยงิท าลายวตัถรุะเบดิแสวงเครื่องแบบเคลือ่นที่ 

(Robot Disrupter) เครื่อง 2 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรบกวนสญัญาณความถีว่ทิยแุบบพกพา 

(Portable Jammer) ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจไอสารระเบดิแบบพกพา เครื่อง 3 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องพ่นและอบสบีริภณัฑส์รรพาวุธ เครื่อง 1 3,906,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องถอดแบบชิ้นส่วนบริภณัฑส์รรพาวุธ เครื่อง 1 1,926,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องรมด าปืน เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: หุ่นยนตป์ฏบิตัิงานดา้น เคม ีชวีะ รงัส ี(CBRN Robot) ชดุ 1 22,000,000                   
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รายการระดบัที2่: เครื่องกดัโลหะระบบ CNC ขนาดกลาง เครื่อง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องกลงึอปุกรณ์สรรพาวุธ เครื่อง 1 2,354,000                    

รายการระดบัที2่: ระบบตรวจวดัทางขปีนวธิ ี(Ballistic Measuring ชดุ 1 13,500,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องวเิคราะหพ์ลงังานความรอ้น (Bomb เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบสปริง (Spring Testing Machine) เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัอากาศ ขนาด 120 แรงมา้ เครื่อง 1 1,618,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบความเหนียวของดนิขบัจรวด เครื่อง 1 2,418,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายช่างโยธา คนั 2 120,214,800                 

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ปอนด์ คนั 2 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: รถกระเชา้ไฟฟ้า คนั 3 10,500,000                   

รายการระดบัที2่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 85 แรงมา้ พรอ้ม

ชดุเครื่องพ่วงตดัหญา้และชดุใบมดีปรบัพื้นที่ คนั 3 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: รถกระเชา้ไฟฟ้า ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 24 เมตร คนั 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: รถควบคุมส ัง่การดบัเพลงิ คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุทดสอบอเนกประสงค ์CBR, MARSHALL และ 

UNCONFINED (HYDRAULIC SYSTEM EQUIPMENT SET) ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุทดสอบก าลงัคอนกรีต ขนาด 2,000 KN ชดุ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 90 แรงมา้ คนั 2 7,600,000                    

รายการระดบัที2่: รถซอ่มบ ารุงไฟฟ้า คนั 1 3,210,000                    

รายการระดบัที2่: รถยกระบบไฟฟ้าแบบยนืขบั ขนาด 1,500 กโิลกรมั 

ยกพสัดุไดสู้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร คนั 2 2,660,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ขนาด 320 กโิลวตัต์ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก ขนาด 2 ตนั 4 ลอ้ แบบกระบะเททา้ย คนั 1 1,080,200                    

รายการระดบัที2่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเททา้ย คนั 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ คนั 1 1,094,500                    

รายการระดบัที2่: รถบดลอ้เหลก็ ขนาด 10 ตนั คนั 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: รถกูภ้ยั - ช่วยเหลอืชวีติ คนั 1 6,900,000                    

รายการระดบัที2่: รถดบัเพลงิอาคาร 2 ตอน ขนาดบรรจนุ า้ 4,000-6,000 คนั 1 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 คนั 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์พรอ้ม

อปุกรณ์พรอ้มติดต ัง้ เครื่อง 1 5,620,000                    

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ ขนาด 6,000 ปอนด์ คนั 3 4,494,600                    

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ เครื่องยนตด์เีซล ขนาด 3 ตนั คนั 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: รถลอ้เหลก็ บเิทลล ีดวีวิท ีขนาด 8 ตนั คนั 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: รถถากถาง ขนาด 6 สูบ 120 แรงมา้ แบบ D6H คนั 1 5,175,500                    

รายการระดบัที2่: รถยกงาแซะ ขนาด 5,000 ปอนด์ คนั 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: รถล าเลยีงน า้ดบัเพลงิ ขนาดบรรจนุ า้ 6,000-8,000 ลติร คนั 1 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: รถดูดสิง่โสโครก ขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร คนั 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายพลาธกิาร ผนื 1 2,514,500                    

รายการระดบัที2่: พรมปูพื้นน า้หนกั 2.5 ปอนด ์ขนาด 580 ตร.หลา ผนื 1 1,363,000                    

รายการระดบัที2่: พรมปูพื้นน า้หนกั 2.5 ปอนด ์ขนาด 490 ตร.หลา ผนื 1 1,151,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,890,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 6,890,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 6,890,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณจดุจอด บ.แบบ AIRBUS 

A340-500 ที่ บน.6 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1068 (หอประชมุธูปเตมยี)์ 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 4,040,000                    
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งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบนิขนส่งพสัดุทางทหารต่างประเทศ (FMS) 0 5,000,000                    

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 1,257,700,600            

งบด าเนินงาน 643,738,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 509,147,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารก าลงัพล 0 371,290,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 314,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท ัว่ไป 0 126,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษ 0 1,053,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 134,591,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 12,706,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 12,274,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 109,609,800                 

งบลงทนุ 613,961,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 613,961,700                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 613,961,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสรา้งอืน่ๆ ท ัว่ไป วงเงนิ

เกนิ 10 ลา้น 0 351,619,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาพื้นที่ ทอ.บางซือ่ (ระยะที่ 1) 0 119,119,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัของกองทพัอากาศ โครงการ 0 106,200,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการ ทอ. ท่าดนิแดง 0 126,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 77,591,200                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงลานจอดรถ กรง.พธ.ทอ.   แขวงสกีนั เขต

ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2134 กสค.สก.ทอ. แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,522,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสถานที่ท  างาน ขว.ทอ. แขวงสนามบนิ เขต

ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสถานที่ท  างาน กบ.ทอ. แขวงสนามบนิ เขต

ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสถานที่ท  างาน ทสส.ทอ. แขวงสนามบนิ เขต

ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสถานที่ท  างานชัน้ 3 จร.ทอ. แขวงสนามบนิ 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,998,700                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2551 (มว.ขส.รอ้ย.สนน.กรม

 ปพ.อย.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 4,850,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งคลงัพสัดุอาคารหมายเลข 2259 เป็นหอ้ง

เกบ็เครื่องแบบรกัษาพระองค ์พนั.1 กรม ทย.รอ.อย. แขวงสนามบนิ 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,436,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2421 (บก.พนั.2 กรม ตอ.

รอ.อย.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 603,800                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งลานอเนกประสงค ์ที่ พนั.

3 กรม ทย.รอ.อย. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 123,200                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอปุกรณ์ตดัตอนไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข 

2701 (อาคาร บก.ดย.ทอ.อย.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 378,600                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบสายดนิเครื่องจกัร อาคารหมายเลข 

2500 ที่ กซย.ชอ. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 109,800                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศภายในอาคารหมายเลข 

2509 (อาคาร ฝชย.1 กซย.ชอ.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 1,374,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารหมายเลข 2035 (สโมสร

นายทหารอากาศ) ที่ ชอ.บางซือ่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ งาน 0 1,562,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารหมายเลข 2302, 2303, 2305, 

2306 และ 2307 (อาคาร ฝคช.1 ผคช.1 กพช.ชอ.) ที่ดอนเมอืง แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 883,900                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2618 (ที่จอดรถยนตท์หาร 

มว.ขส.ฝรก.กซภ.ชอ.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 638,700                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารหมายเลข 2027 (อาคาร

ปฏบิตัิงาน) กซออ.กรง.สอ.ทอ. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 1,024,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2064 (กอท.สอ.ทอ.) แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,505,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2014 (คลงัพสัดุ) ที่ สอ.ทอ. 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,920,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2055 (คลงัน า้มนั) ที่ สอ.ทอ.

 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 542,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงดาดฟ้าอาคารหมายเลข 2063 (กวก.สอ.ทอ.) 

และอาคารหมายเลข 2002 (สน.กสกท.ทอ.) ที่ สอ.ทอ. แขวงสนามบนิ 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2042 (ฝชย.กรก.สอ.ทอ.) 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 772,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข 2303 (ผ.1

 กรว.3 สพ.ทอ.) ที่สกีนั แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,649,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงพื้นอาคารหมายเลข 2356 (คลงัเกบ็พสัดุสาย

แพทย ์ผพด.กวภ.พอ.) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร งาน 0 167,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงร ัว้อฐิบลอ็กดา้นทศิใต ้ที่ รพ.ทอ.(สกีนั) แขวง

สกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,667,200                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2019 (คลงัยกกระบตัรและ

เกยีกกาย) พรอ้มระบบระบายน า้ และสรา้งเขือ่นกนัดนิ ที่ พธ.ทอ. แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 4,367,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัพื้นที่ดา้นขา้งอาคารหมายเลข 2030, 2031 และ 

2032 (อาคารคลงัพสัดุ) ที่ พธ.ทอ. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 1,620,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารหมายเลข 2028 (กวก.พธ.ทอ.) 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,026,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2150 (ฝครก.ผครก.กอค.

ชย.ทอ.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 3,307,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2182 (ผคคภ.กรง.ชย.ทอ.) 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 6,748,500                    

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารจอดรถยนต ์ผรศ.กพน.ขส.ทอ. แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 4,531,500                    

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารจอดรถยนต ์ผรด.กพน.ขส.ทอ. แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุ ผรพ.กจย.ขส.ทอ. ที่อาคาร

สนบัสนุนการบนิกองทพัอากาศ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 189,300                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2016 (อาคาร วทอ.ยศ.ทอ.) 

แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,601,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ รร.คท.ยศ.ทอ. แขวงสนามบนิ 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 868,400                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2513 (อาคารพกัรบัรอง ทอ.

4) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 1,494,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารหมายเลข 3630 (สมส.ทอ.) ที่สี

กนั แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 863,900                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งประกอบอาหารอาคารหมายเลข 2132 

(สโมสรนายทหารอากาศ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร งาน 0 376,500                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2019 (อาคารผสมสารเคม)ี 

และอาคารหมายเลข 2021(อาคารผสมดนิขบัจรวด) ที่ ศวอ.ทอ. แขวงสี

กนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 4,138,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2011 (กองรอ้ยสนบัสนุน) ที่

 พนั.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง งาน 0 733,400                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหมายเลข 2301 (อาคาร 

บก.สน.ผบ.ดม.) แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 3,969,200                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1281 ศูนยก์ารลาดตระเวน

ทางอากาศ และเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ แขวงสายไหม เขตสายไหม งาน 0 6,377,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป 

วงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาท งาน 0 184,751,500                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ที่ สบ.ทอ. แขวงสนามบนิ 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 10,900,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2107 (โรงนอนทหาร) ที่ 

ศทย.อย. แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 10,179,300                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนภายใน พอ. แขวงคลองถนน เขตสายไหม

 กรุงเทพมหานคร งาน 0 18,137,800                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2011 (กรง.พธ.ทอ.) แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 26,635,800                   

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารคลงัพสัดุ กปภ.ชย.ทอ. พรอ้มสิง่อ านวย

ความสะดวก แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 18,000,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั ทอ. (เรือนแถว) เขต 1 และ 3 

ท่าดนิแดง แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร งาน 0 13,418,600                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั ทอ. (แฟลต) เขต 1, 2 และ 3 

จ านวน 32 หอ้ง แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร งาน 0 11,723,500                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงบา้นพกัอาศยั ทอ. (ฟส.และ ฟป.) เขต 6 (สี

กนั) จ านวน 30 หอ้ง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 12,367,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงแฟลตพกัอาศยั ทอ. (ฟส.โสด และ ฟป.โสด) 

จ านวน 10 หลงั เขต 3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร งาน 0 37,330,200                   

รายการระดบัที2่: สรา้งที่พกัส าหรบัผูป้ฏบิตัิงาน จ านวน 2 หลงั ที่ รจ.

ทอ.สน.ผบ.ดม. แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร งาน 0 26,059,300                   

การสรา้งและพฒันาบคุลากร 104,351,900              

งบด าเนินงาน 104,351,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,701,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารก าลงัพล 0 45,739,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,880,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท ัว่ไป 0 26,166,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษ 0 299,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการขา่ว 0 615,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 21,650,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,161,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,419,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 18,069,200                   

การใหบ้ริการรกัษาพยาบาล 222,839,600              

งบด าเนินงาน 22,450,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,450,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาและผลติบุคลากรทางการแพทย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรบัแพทย ์ทอ.จากส่วนกลางปฏบิตัิ

ราชการ ณ ภูมภิาค 0 1,287,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 0 7,011,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาผลติเพือ่แจกจ่ายและซอ่มบ ารุงทาง 0 13,152,400                   

งบลงทนุ 183,120,700              

ครุภณัฑ์ 140,517,700                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 140,517,700                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายการแพทย์ เครื่อง 3 80,330,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล เครื่อง 3 11,400,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) 32 สไลด ์พรอ้ม เครื่อง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที2่: ระบบน าวถิผี่าตดัศลัยกรรมประสาท ระบบ 1 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: กลอ้งส าหรบัผ่าตดัตาพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจทางจกัษุ (Phoropter) เครื่อง 2 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของหนา้กาก เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 160 ลติร 

(Sterilizer,Surgical Instrument,Pressurized Stream) เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องลา้งเครื่องมอืทางการแพทยแ์บบอตัโนมตัิ 2 

ประตู (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 ลติร) เครื่อง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยระบบไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดพ์

ลาสม่า (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130 ลติร) เครื่อง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องแช่แขง็พลาสม่าแบบเฉียบพลนั เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัภายในโพรงมดลูก ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพผ่านทางวดิทีศัน ์ส าหรบังาน

ผ่าตดัภายในโพรงมดลูก ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องเอกซเรยค์วบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรข์นาด

ไม่นอ้ยกวา่ 300 mA พรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 5 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ายแพทย์ ชดุ 1 60,187,700                   

รายการระดบัที2่: ชดุทนัตกรรมสนาม ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฉายแสงวสัดุอดุฟนั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที2่: ตูล้า้งฟิลม์เอกซเรยฟ์นั ตู ้ 1 7,500                         

รายการระดบัที2่: เครื่องขูดหนิปูนดว้ยไฟฟ้า เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตัิ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืควบคุมพาหะน าโรค (ชนิดหมอกควนั) เครื่อง 6 420,000                      

รายการระดบัที2่: เปลสนาม ชนิดพบั 3 ท่อน ผา้ทนไฟ เปล 5 294,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปัน่ตกตะกอนชนิดตัง้โตะ๊ เครื่อง 2 62,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกรองน า้ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิงานดา้นการแพทย์ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าขนาดเลก็ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจและวเิคราะหก์ารท างานของหวัใจระบบ เครื่อง 4 1,520,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพทางปอด เครื่อง 1 198,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัออกซเิจนในน า้ เครื่อง 1 27,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อแบบอตัโนมตัิ (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 เครื่อง 1 98,000                        
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รายการระดบัที2่: เครื่องมอืตรวจกลอ่งเสยีง (Laryngoscope) เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด เครื่อง 33 825,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องอบผา้ติดเชื้อแบบอตัโนมตัิ (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 เครื่อง 3 128,400                      

รายการระดบัที2่: เตียงเขน็ผูป่้วยประจ ารถพยาบาล เตียง 4 480,000                      

รายการระดบัที2่: ไฟฉุกเฉินทางการแพทย ์(Emergency Light) ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืตรวจรกัษาทางทนัตกรรมแบบพื้นฐาน ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็ยาและวคัซนี (ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 12 ลูกบาศกฟ์ตุ) ตู ้ 2 470,800                      

รายการระดบัที2่: ที่นอนลมพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 24,500                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ผูป่้วยแบบปรบัเอนนอนได ้ คนั 11 256,300                      

รายการระดบัที2่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าความสะอาดผา้ติดเชื้อผูป่้วย (ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 15 กโิลกรมั) เครื่อง 4 220,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเฝือกลมสุญญากาศส าหรบัดามแขนและขา ชดุ 6 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใชไ้ฟ 3 ระบบ เครื่อง 23 920,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผนึกซองบรรจเุวชภณัฑแ์บบอตัโนมตัิ เครื่อง 1 27,500                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊คร่อมเตียงแบบปรบัระดบัได ้(Over Bed) ตวั 6 32,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพ่นสารเคมชีนิดสะพายหลงัแบบละอองฝอย เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืตรวจหูและตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย 

(Otoscope and Opthalmoscope Set) เครื่อง 2 66,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบตัง้พื้น เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุตะแกรงลา้งแผล ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที2่: กระเป๋าบรรจเุวชภณัฑช์นิดสะพายหลงั ใบ 2 61,800                        

รายการระดบัที2่: หุ่นจ าลองส าหรบัฝึกเยบ็แผล ตวั 8 440,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจการไดย้นิ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เปลตกัแบบพบัได ้ เปล 1 24,500                        

รายการระดบัที2่: หุ่นจ าลองแขนส าหรบัฝึกฉีดยาเขา้เสน้เลอืด ตวั 8 280,000                      

รายการระดบัที2่: ตูต้รวจการไดย้นิ ตู ้ 2 564,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องจี้และตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: หนา้กากป้องกนัสารเคม-ีชวีะทางทหาร อนั 2 37,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุตรวจแบบประเมนิและวเิคราะหก์ารทดสอบทางการ เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: กระเป๋ากูช้พี ALS ใบ 17 139,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (ส าหรบัขนาดพื้นที่ไม่

มากกวา่ 50 ตารางเมตร) เครื่อง 10 380,000                      

รายการระดบัที2่: กระเป๋ากูช้พี BLS ใบ 39 319,800                      

รายการระดบัที2่: กระเป๋าปฏบิตัิการแพทยภ์าคสนามแบบสะพายหลงั ใบ 2 11,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจเชื้อโรคบริเวณมอื เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบังานดา้นพยาธกิรรม ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องแสดงภาพการสอนทางการพยาบาล เครื่อง 6 480,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอณุหภูมทิางการแพทยช์นิดเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 16 492,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องกรองอากาศก าจดัเชื้อโรค ชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 6 270,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็หุ่นสาธติทางการแพทย ์(ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ตู ้ 5 490,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ขา้งเตียงฝึกการพยาบาล ตวั 8 80,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊คร่อมเตียง ตวั 10 49,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิพรอ้ม

จอภาพชนิดเคลือ่นยา้ยได ้(Automated  External Defibrillator) เครื่อง 11 2,750,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบควบคุม

จงัหวะการเตน้หวัใจและความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด เครื่อง 15 6,750,000                    
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รายการระดบัที2่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิชนิดพกพา เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องขยายคลองรากฟนั Micro moter เครื่อง 1 145,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องควบคุมปริมาณการใหส้ารละลายชนิดควบคุม เครื่อง 8 600,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นจ าลองการฉีดยาและเจาะเลอืด (อาย ุ1 ปี) ตวั 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: หุ่นจ าลองแขนส าหรบัฝึกวดัความดนัโลหติ ตวั 7 455,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกการฉีดยากลา้มเน้ือขาเด็กทารก ตวั 4 320,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องควบคุมปริมาณการใหส้ารละลายทางหลอด

เลอืดด าแบบเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ เครื่อง 1 99,500                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 1 49,500                        

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกดูแลแผลกดทบับริเวณสะโพก ตวั 8 400,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกทกัษะการดูแลผูสู้งอาย ุพรอ้มชดุฝึกเป็นผูสู้งอายุ ตวั 1 498,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกทกัษะการพยาบาลเต็มตวั ตวั 1 488,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการพยาบาลข ัน้พื้นฐาน ตวั 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการพยาบาลเสมอืนจริงข ัน้พื้นฐาน ตวั 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นสาธติการฝึกฉีดยาและเจาะสน้เทา้ทารก ตวั 4 320,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกการฉีดยาทารก (4-8 สปัดาห)์ ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที2่: หุ่นส าหรบัฝึกฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแขน ตวั 7 455,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นส าหรบัฝึกฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือสะโพก ตวั 5 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องประมวลผลบนัทกึขอ้มูลการฝึกการพยาบาล เครื่อง 10 350,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑท์างการแพทยข์นาดกลางแบบบานเลือ่น ตู ้ 6 120,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกการสอนกูช้พีข ัน้พื้นฐาน ตวั 4 330,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกการสอนกูช้พีข ัน้พื้นฐานส าหรบัทารก ตวั 2 124,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องฉายแสงอดุฟนัแบบไรส้าย เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิด Heated Humidified 

Highflow Nasal Cannula (HHHFNC) เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความ

ดนั (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) เครื่อง 7 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความ

ดนัแบบเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดใชม้อืบบี (ส าหรบัผูใ้หญ่) เครื่อง 21 136,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบี (ส าหรบัเด็ก) เครื่อง 26 169,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ เครื่อง 2 33,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องช่วยหายใจและช่วยกูช้พีทารกแรกเกดิชนิดพกพา เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลในหอ้งปฏบิตัิการ 

(Laborotory Balance) เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดของเหลวชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 4 98,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจการไดย้นิแบบเคลือ่นยา้ยได ้ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 12 leads พรอ้ม เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจคดักรองการไดย้นิในทารกแรกเกดิ (TE เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดักา๊ซออกซเิจนในอากาศ (Oxygen Gas เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัไขมนัในร่างกาย (Body Fat Analyzer) เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองในอาคาร (Aerosol เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจวดัสญัญาณชพีและความอิม่ตวัของ

ออกซเิจนในเลอืดชนิดพกพา เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดย้นิชนิดเคลือ่นที่ได ้

(Mobile Audiometer) เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจสญัญาณชพีและความอิม่ตวัของออกซเิจน เครื่อง 2 144,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งแบบ

มอืถอื (Digital Color Portable Ultrasound) เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากลมหายใจ เครื่อง 2 115,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัเฝือกดว้ยไฟฟ้า เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าความสะอาดเสื้อผา้ติดเชื้อแบบอตัโนมตัิ 

(ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ปอนด)์ เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลายลา้งพษิสะพายหลงัแบบถงัอดัอากาศ เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ (ส าหรบัหวักรอฟนั) เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องบนัทกึการบบีตวัของมดลูกและการเตน้ของ เครื่อง 1 435,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอณุหภูมผูิป่้วยดว้ยน า้ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปัน่และผสมสารอดุฟนั (Amalgamator, 

Electric, Dental/Mixing Unit) เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องเป่าปอด (Spirometer) เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 

ลติร ต่อนาท)ี เครื่อง 2 75,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องฝึกสอนกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ 

(AED Trainner) เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืควบคุมพาหะน าโรค (ชนิดอดัลม) เครื่อง 1 27,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรกัษารากฟนัแบบ ROTARY เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องรดัหา้มเลอืดชนิดไฟฟ้า เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัการทรงตวั (Stabilometer Balance) เครื่อง 1 89,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัตาแบบมอืถอื เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบมอืถอื เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) ชนิด เครื่อง 7 175,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิ ชนิดสอดแขน เครื่อง 5 350,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความเป็น กรด - ด่าง ของน า้ เครื่อง 1 34,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัความเป็นกรด - ด่าง (PH Meter) เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัปฏกิริิยาตอบสนอง มอื ตา เทา้ 

(Multichoice Reaction Time) เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัปริมาณคลอรีนในน า้ (Chlorine Meter) เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัปริมาณความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด

และสญัญาณชพีจร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัรงัสปีระจ าบุคคล เครื่อง 5 750,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของร่างกาย 

(Bioelectrical Impedence Analysis) เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบอนิฟาเรด เครื่อง 3 18,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส่องไฟรกัษาภาวะตวัเหลอืงแบบ LED เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารวจระดบัรงัสแีบบบอกทศิทาง เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารวจและวดัการปนเป้ือนทางรงัสี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกสท์างการแพทย์ เครื่อง 14 490,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องใหค้วามอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอณุหภูมโิดย

อตัโนมตัิจากผวิหนงัเด็ก (Radiant Warmer) เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องอบผา้ติดเชื้อแบบอตัโนมตัิ (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: โคมไฟผ่าตดัเลก็ชนิดลอ้เลือ่น ตวั 2 100,000                      

รายการระดบัที2่: โคมไฟส่องตรวจและผ่าตดั (Light Surgical Mobile) ตวั 3 330,000                      

รายการระดบัที2่: จกัรยานนัง่ปัน่ (Upright Bike) เครื่อง 4 180,000                      

รายการระดบัที2่: จกัรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใชอ้อกซเิจน 

(Bicycle Ergometer) เครื่อง 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: จกัรยานออกก าลงักาย ตวั 2 110,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุคีมจบักระดูก ชดุ 1 549,100                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืควา้นถอนสกรูยดึกระดูกหกั ชดุ 1 248,400                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืตรวจรกัษาทางทนัตกรรมพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืตอกตดักระดูก ชดุ 1 599,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืตรึงกระดูก จากภายนอกร่างกาย 

(External Fixation) ชดุ 1 895,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกขนาดเลก็ ชดุ 1 934,700                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานท ัว่ไป ชดุ 1 282,700                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรู ชดุ 1 792,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องวดัค่าคลอรีนและความเป็นกรดด่างของน า้ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุฝึกกลา้มเน้ือ 6 สถานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุฝึกยกน า้หนกั (Weight Training) ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุเยบ็แผล (Suture Set) ชดุ 2 11,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุลอ็กศีรษะ (Head Immobilizer) ชดุ 2 15,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุใหอ้อกซเิจนเคลือ่นที่ (Oxygen Portable Kit) ชดุ 2 25,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุใหอ้อกซเิจนชนิดกระเป๋าหิ้ว ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ดามแขนและขา ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ดามหลงัชนิดส ัน้ (KED Board,Kendrik 

Extrication Device) ชดุ 9 112,500                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ระบบท่อจ่ายกา๊ซทางการแพทย์ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็รกัษาสารเคมแีบบควบคุมอณุหภูมใิน

หอ้งปฏบิตัิการ (ควบคุมอณุหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส) ตู ้ 2 144,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑท์างการแพทยข์นาดกลางแบบบานเลือ่น ตู ้ 2 15,000                        

รายการระดบัที2่: ตูข้า้งเตียงผูป่้วย ตู ้ 8 64,000                        

รายการระดบัที2่: ตูค้วบคุมอณุภูม ิ(ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 คิวบกิฟตุ) ตู ้ 4 64,000                        

รายการระดบัที2่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ(ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 คิวบกิฟตุ) ตู ้ 5 35,000                        

รายการระดบัที2่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biological Safety Carbinet) ตู ้ 1 170,000                      

รายการระดบัที2่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ตู ้ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ตูอ้บเด็กแบบเคลือ่นยา้ย (Transport incubator) 

ชนิดควบคุมอณุหภูมโิดยอตัโนมตัิจากผวิหนงัเด็ก ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: เตาใหค้วามรอ้น (Hot Plate) เตา 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: เตียงผูป่้วยชนิดมอืหมนุแบบ 3 ไก เตียง 13 338,000                      

รายการระดบัที2่: เตียงผูป่้วยแบบ 3 ไก ชนิดควบคุมดว้ยไฟฟ้า เตียง 3 165,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊บริหารขาและเขา่แบบอเนกประสงค์ ตวั 1 52,000                        

รายการระดบัที2่: ท่อบรรจอุอกซเิจนทางการแพทย ์(ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 400 ลติร ) ท่อ 17 102,000                      

รายการระดบัที2่: เบาะนัง่ซทิอพั ตวั 1 24,800                        

รายการระดบัที2่: เปลตะกรา้ ล  าเลยีงผูป่้วยแนวดิ่ง (Basket Stretcher)

 พรอ้มสายโยงเปล เปล 1 144,000                      

รายการระดบัที2่: เปลตกั แบบพบัได ้2 ท่อน เปล 22 539,000                      

รายการระดบัที2่: เปลตกัโพลเีมอร ์แบบแยก 2 ชิ้น (Polymer Scoop เปล 2 84,000                        

รายการระดบัที2่: เปลสนามแบบพบั 2 ท่อน เปล 2 46,000                        

รายการระดบัที2่: เปลสแตนเลส ถอดแยกได ้2 ส่วน พรอ้มชดุโยงเปล ชดุ 1 131,000                      

รายการระดบัที2่: แผ่นกระดานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (Pad Slide) แผ่น 3 18,000                        

รายการระดบัที2่: แผ่นรองหลงัเคลือ่นยา้ยผูป่้วยพรอ้มชดุลอ็กศีรษะ ชดุ 31 666,500                      

รายการระดบัที2่: มา้นอนยกน า้หนกั ตวั 1 22,900                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ขยะติดเชื้อ คนั 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ของผูป่้วยชนิด 2 ชัน้ คนั 5 92,500                        
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รายการระดบัที2่: รถเขน็ฉุกเฉิน คนั 1 18,700                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ท าแผลพรอ้มอปุกรณ์ คนั 2 27,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็ผูป่้วยชนิดนัง่แบบพบัได ้(Wheel Chair) คนั 4 38,800                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็เวชภณัฑช์นิด 2 ชัน้ คนั 1 9,400                         

รายการระดบัที2่: รถเขน็สแตนเลส 2 ชัน้ (ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24x60x32 คนั 2 21,000                        

รายการระดบัที2่: รถเขน็อปุกรณ์ปลอดเชื้อ คนั 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: เสื้อตะกัว่กนัรงัสแีบบเอีย๊ม ตวั 1 16,500                        

รายการระดบัที2่: เสื้อตะกัว่กนัรงัสแีบบเอีย๊มและกระโปรง ตวั 1 36,500                        

รายการระดบัที2่: หนา้กากป้องกนัสารเคมแีละกรองอากาศ พรอ้ม

อปุกรณ์ป้องกนัแรงกระแทก ชดุ 9 675,000                      

รายการระดบัที2่: หนา้กากป้องกนัสารเคมแีละแมลง อนั 3 45,000                        

รายการระดบัที2่: หมอ้อุ่นเชื้อส าหรบัสปอร์ เครื่อง 1 856,000                      

รายการระดบัที2่: หูฟงัทางการแพทยส์ าหรบัการตรวจโรคหวัใจ อนั 9 66,600                        

รายการระดบัที2่: เกจวดัความดนั (Pressur Gauge) อนั 1 10,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจนบัเมด็เลอืดและเกลด็เลอืดอตัโนมตัิ เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง เครื่อง 3 750,000                      

รายการระดบัที2่: หุ่นฝึกการใส่สายสวนปสัสาวะชาย ตวั 6 498,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,603,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 42,603,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสรา้งอืน่ๆ ท ัว่ไป วงเงนิ

เกนิ 10 ลา้น โครงการ 0 42,603,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาศกัยภาพกรมแพทยท์หารอากาศ ระยะ โครงการ 0 17,603,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาศกัยภาพกรมแพทยท์หารอากาศ ระยะ โครงการ 0 25,000,000                   

งบอดุหนุน 17,268,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,268,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงพยาบาล 0 17,268,000                   

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในต่างประเทศ 248,897,300              

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 248,897,300              

งบด าเนินงาน 204,442,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 202,331,700                 

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 5,622,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ ๆ ที่กฎหมายก าหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราว

ที่ปฏบิตัิงานในต่างประเทศ 0 3,617,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืศึกษาบุตรขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 18,299,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,946,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหาร สน.ผชท.ทอ. 0 171,846,800                 

ค่าสาธารณูปโภค 2,110,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,890,700                    

งบลงทนุ 44,454,900                

ครุภณัฑ์ 20,422,900                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,422,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑ ์สน.ผชท.ทอ. รายการ 168 11,622,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑ ์สายขนส่ง สน.ผชท.ทอ. รายการ 3 8,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,032,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 24,032,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 24,032,000                   
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค และสิง่อ  านวยความ

สะดวกส าหรบัดูแลอาคาร ประจ า สน.ผชท.ทอ. และบา้นพกั ผชท. งาน 0 7,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยัอาคาร ประจ า สน. งาน 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมสิถาปตัย ์โดยรอบอาคาร ประจ า สน.ผชท. งาน 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมสิถาปตัย ์ประจ า สน.ผชท.ทอ. งาน 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภายในอาคาร ประจ า สน.ผชท.ทอ. งาน 0 2,332,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 42,600,000                

โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเขตทหาร 42,600,000                

การปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตทหาร 42,600,000                

งบรายจ่ายอื่น 42,600,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุง และพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใน งาน 0 42,600,000                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 15,316,852,100           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 79,458,000                

โครงการ การเทดิทูนป้องกนั รวมท ัง้ตอบโตแ้ละท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 49,458,000                

การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 37,600,000                

งบด าเนินงาน 17,600,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,600,000                   

รายการระดบัที1่: การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 17,600,000                   

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเทดิพระเกยีรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 20,000,000                   

การป้องกนัและท าความเขา้ใจมใิหม้กีารลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 11,858,000                

งบด าเนินงาน 11,858,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,858,000                   

รายการระดบัที1่: การป้องกนัการลว่งละเมดิสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 11,858,000                   

โครงการการถวายความปลอดภยั การถวายพระเกยีรตแิละปฏบิตัติามพระราชประสงค์ 30,000,000                

การถวายความปลอดภยัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถวายความปลอดภยัและถวายพระเกยีรติ 0 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 68,315,200                

โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 45,505,700                

โครงการแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 45,505,700                

งบรายจ่ายอื่น 45,505,700                

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 45,505,700                   

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,809,500                

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,809,500                

งบรายจ่ายอื่น 22,809,500                

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 22,809,500                   

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 35,593,400                

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 10,792,900                

การป้องกนัยาเสพตดิ 10,792,900                

งบด าเนินงาน 10,792,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,792,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพติด 0 10,792,900                   
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โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 24,800,500                

การปราบปรามยาเสพตดิ 21,620,400                

งบรายจ่ายอื่น 21,620,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานดา้นการขา่ว 0 6,419,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสกดัก ัน้ยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน 0 15,200,900                   

การอ านวยการและบริหารจดัการงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,180,100                 

งบด าเนินงาน 3,180,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,180,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอ านวยการและบริหารจดัการงานแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 3,180,100                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 197,985,300              

โครงการการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ 

และองคก์ารระหวา่งประเทศ 197,985,300              

ความร่วมมอืทางทหารกบัต่างประเทศ 156,906,000              

งบรายจ่ายอื่น 156,906,000              

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 156,906,000                 

การเตรียมความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตักิารเพือ่สนัตภิาพ 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 18,000,000                   

การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน 23,079,300                

งบรายจ่ายอื่น 23,079,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงใน

กรอบอาเซยีน 0 23,079,300                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 6,361,580,000            

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 4,982,686,100            

การศึกษาทางทหาร 206,339,900              

งบรายจ่ายอื่น 206,339,900              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร 0 206,339,900                 

การควบคุมบงัคบับญัชา 46,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 46,000,000                

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 46,000,000                   

ยทุธการและการฝึก 158,016,600              

งบรายจ่ายอื่น 158,016,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร 0 88,273,600                   

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 69,743,000                   

กจิการพลเรือน 13,000,000                

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายวนัเด็กแห่งชาติ 0 3,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 10,000,000                   

การอ านวยการร่วมดา้นความม ัน่คง 1,368,473,900            

งบรายจ่ายอื่น 1,368,473,900            

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั 0 54,822,000                   

รายการระดบัที1่: บส.200 0 731,736,600                 
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รายการระดบัที1่: บส. 210 0 317,281,800                 

รายการระดบัที1่: บส.240 0 264,633,500                 

การสื่อสาร 89,376,200                

งบรายจ่ายอื่น 89,376,200                

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 89,376,200                   

การพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 3,101,479,500            

งบรายจ่ายอื่น 3,101,479,500            

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด ารงสภาพก าลงักองทพั 0 1,016,163,900               

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งยทุโธปกรณ์ 0 1,016,163,900               

รายการระดบัที3่: บส. 111 0 162,089,500                 

รายการระดบัที3่: บส. 114 0 49,380,100                   

รายการระดบัที3่: บส. 166 0 175,160,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 163 0 109,350,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 115 0 45,871,300                   

รายการระดบัที3่: บส. 116 0 29,768,800                   

รายการระดบัที3่: บส. 117 0 86,000,000                   

รายการระดบัที3่: บส. 118 0 50,000,000                   

รายการระดบัที3่: บส. 119 0 163,530,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 120 0 123,110,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 121 0 21,904,200                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 1,106,584,000               

รายการระดบัที2่: โครงการที่จะเริ่มผูกพนัในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 363,634,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 188 0 188,000,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 185 0 66,200,000                   

รายการระดบัที3่: บส. 186 0 109,434,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการผูกพนัฯ ตามสญัญาและมาตรา 23 0 742,950,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 178 0 231,200,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 183 0 129,750,000                 

รายการระดบัที3่: บส. 181 0 382,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการที่จะเริ่มผูกพนัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 26,600,000                   

รายการระดบัที2่: บส. 187 0 26,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด ารงสภาพกองทพั 0 952,131,600                 

รายการระดบัที2่: บส.200 0 604,711,300                 

รายการระดบัที2่: บส.240 0 347,420,300                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 1,025,215,000            

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 69,423,000                

งบรายจ่ายอื่น 69,423,000                

รายการระดบัที1่: การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกจิ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: การอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาพื้นที่ตน้น า้ตามแนวพระราชด าริ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 0 7,823,000                    

การเตรียมความพรอ้มในการช่วยเหลอื ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและภยัพบิตัิ 9,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,500,000                 

รายการระดบัที1่: การเตรียมความพรอ้มในการช่วยเหลอื ป้องกนับรรเทาสา

ธารณภยัและภยัพบิตัิ 0 9,500,000                    

การพฒันาการทอ่งเทีย่วเขตทหาร 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการท่องเที่ยวเขตทหาร 0 9,000,000                    

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 420,000,000              

งบด าเนินงาน 240,000,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามสทิธกิ าลงัพลในการปฏบิตัิงานก่อสรา้งทาง 0 240,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 180,000,000              

รายการระดบัที1่: การจดัหาชิ้นส่วนอะไหลร่ะบบส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง

ยานพาหนะและเครื่องมอืกล 0 180,000,000                 

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 25,192,000                

งบลงทนุ 25,192,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,192,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 25,192,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็บรรจนุ า้พอี ีแขวงสกีนั เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 400 25,192,000                   

การพฒันาและช่วยเหลอืประชาชน 492,100,000              

งบรายจ่ายอื่น 492,100,000              

รายการระดบัที1่: การพฒันาช่วยเหลอืประชาชน 0 450,000,000                 

รายการระดบัที1่: การส่งเสริมการเกษตร ปศุสตัว ์และสหกรณ์ 0 28,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการประมงหมู่บา้น 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัทหารพฒันา 0 9,000,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการรกัษาความม ัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 60,000,000                

การพฒันาศกัยภาพการรกัษาความม ัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 60,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 60,000,000                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาขดีความสามารถการปฏบิตัิการรองรบัภยั

คุกคามดา้นไซเบอร ์ระยะที่ 2 0 60,000,000                   

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นขา่วกรองทหาร 254,190,000              

การขา่ว 254,190,000              

งบรายจ่ายอื่น 254,190,000              

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 163,800,100                 

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพขา่วกรองทางทหาร 0 90,389,900                   

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาการก่อการรา้ย 39,488,900                

การสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาการก่อการรา้ย 39,488,900                

งบรายจ่ายอื่น 39,488,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาการก่อการรา้ย 0 39,488,900                   

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 11,461,300                

โครงการปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจากแนวดิง่สู่

แนวราบ

11,461,300                

การสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 11,461,300                

งบด าเนินงาน 11,461,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,461,300                   

รายการระดบัที1่: การสรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและ

ฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 0 11,461,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 7,130,003,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 7,130,003,900            

รายการบคุลากรภาครฐัดา้นความม ัน่คง 7,130,003,900            
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งบบคุลากร 7,031,257,900            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 6,879,182,400               

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 21698 6,793,369,500               

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 308 85,812,900                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 152,075,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 821 152,075,500                 

งบด าเนินงาน 98,746,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,746,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 197 70,795,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 95 4,142,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 26 1,570,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ที่ไม่ปฏบิตัิ

เวชปฏบิตัิส่วนตวั อตัรา 23 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัพลดา้นสาธารณสุข อตัรา 144 8,658,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ อตัรา 516 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสงัคม อตัรา 821 7,603,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,432,455,000            

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความม ัน่คงในต่างประเทศ 52,079,800                

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 52,079,800                

งบด าเนินงาน 36,009,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,009,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานผูช่้วยทูตทหาร 0 36,009,500                   

งบรายจ่ายอื่น 16,070,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส านกังานที่ปรึกษาทางทหารประจ าคณะผูแ้ทน

ถาวรไทย ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์ 0 10,818,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาครุภณัฑแ์ละผลดัเปลีย่นหนา้ที่ 0 5,251,700                    

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 1,380,375,200            

การบริหาร และบริการก าลงัพล 335,825,800              

งบด าเนินงาน 329,488,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 329,488,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษดา้นการกฬีา 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจ าการ 0 79,833,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการและสนบัสนุนทหารกองประจ าการ 0 1,569,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงนกัเรียนทหาร 0 93,228,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง นตท. 0 54,611,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง นชท. 0 35,423,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง นนส.ผท. 0 3,194,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัปญัหาเอดส์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแต่งกายตามสทิธกิ าลงัพล 0 146,757,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกายขา้ราชการ 0 80,260,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกาย นตท. 0 25,060,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกาย นชท. 0 8,580,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกาย นนส.ผท. 0 740,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกยีรติยศ 0 226,400                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย

นายทหารพเิศษ ประจ าหน่วยทหารรกัษาพระองค์ 0 5,196,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองประจ าการ 0 26,692,800                   

งบอดุหนุน 724,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 724,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนระหวา่งประเทศ 0 724,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,613,300                 

รายการระดบัที1่: บส. 210 0 5,613,300                    

การศึกษา 53,456,800                

งบอดุหนุน 53,456,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,456,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษา 0 53,456,800                   

การส่งก าลงับ ารุง 372,271,100              

งบด าเนินงาน 290,226,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,976,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกจิการพเิศษดา้นการแพทย์ 0 2,786,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง ซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง

และสาธารณูปโภค 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,190,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 212,250,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 212,250,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าไฟฟ้า 0 152,250,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าน า้ประปา 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัท์ 0 30,000,000                   

งบลงทนุ 82,044,200                

ครุภณัฑ์ 82,044,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 10,996,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท เครื่อง 1 10,996,300                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายพลาธกิาร เครื่อง 1 10,996,300                   

รายการระดบัที3่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและ

เขา้เลม่มอืโยก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดัพื้น เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร เครื่อง 6 84,000                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ขนาด 32 ช่อง มลีอ้เลือ่น ตู ้ 83 581,000                      

รายการระดบัที3่: พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

ขนาด 16x21 น้ิว ชดุ 20 200,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดักระดาษ เครื่อง 9 59,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเคลอืบบตัร เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องนอนและชดุประกอบเครื่องนอนเวร ชดุ 30 225,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ตู ้ 99 782,100                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ตู ้ 88 484,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็พสัดุ ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงนอนพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 103 1,545,000                    

รายการระดบัที3่: ตูใ้ส่เสื้อผา้ ตู ้ 2 17,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊และเกา้อี้หลยุสส์  าหรบัลงนาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊วางไมโครคอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ ชดุ 57 399,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊พมิพด์ดีพรอ้มเกา้อี้ ชดุ 2 12,000                        
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รายการระดบัที3่: กระเป๋าหนงับรรจเุอกสาร รบั - ส่ง ใบ 2 12,000                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ชนิด 4 ลอ้ คนั 15 90,000                        

รายการระดบัที3่: ตูนิ้รภยั (ตูเ้กบ็เอกสาร 4 ลิ้นชกั มรีหสั) ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างานขา้ราชการ ระดบั 1-2 พรอ้มเกา้อี้ ชดุ 174 1,218,000                    

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างานขา้ราชการ ระดบั 3-6 พรอ้มเกา้อี้ ชดุ 170 1,360,000                    

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างานขา้ราชการ ระดบั 7-9 พรอ้มเกา้อี้ ชดุ 60 1,320,000                    

รายการระดบัที3่: โตะ๊ท างานขา้ราชการ ระดบั 10-11 พรอ้มเกา้อี้ ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊รบัประทานอาหารพรอ้มเกา้อี้ ชดุ 36 216,000                      

รายการระดบัที3่: ที่กราบพระพรอ้มเบาะรอง ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที3่: แท่นบรรยาย ชดุ 3 45,000                        

รายการระดบัที3่: พดัลมตัง้พื้น (ไอน า้)  24 น้ิว ตวั 13 178,100                      

รายการระดบัที3่: ชัน้วางของขาเหลก็ ตวั 64 352,000                      

รายการระดบัที3่: ชัน้และหรือตูส้  าหรบัเกบ็ สป. ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุรบัแขกชดุใหญ่ประจ าหน่วย ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้อกสารเหลก็ชนิดกระจกบานเลือ่น ตู ้ 4 24,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊ประกอบอาหารพรอ้มเกา้อี้ ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที3่: ฉากบงัตา ชดุ 10 70,000                        

รายการระดบัที3่: แผงกัน้จราจรแบบมไีฟสญัญาณวบัวาบ อนั 5 37,500                        

รายการระดบัที3่: ชัน้และตูว้างวสัดุครุภณัฑง์านครวั ชดุ 7 59,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบจ่าย สป.3 ชนิดมอืหมนุ เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที3่: เตาอบไมโครเวฟ เครื่อง 3 39,000                        

รายการระดบัที3่: ถงัน า้เยน็ (หมอ้คลูเลอร)์ ใบ 4 24,000                        

รายการระดบัที3่: กระดานไวทบ์อรด์ แผ่น 27 43,200                        

รายการระดบัที3่: เครื่องนบัธนบตัร แบบตัง้โตะ๊ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฟอกอากาศ เครื่อง 3 165,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊หมู่บูชา หมู่ 9 หนา้ 10 เครื่องพรอ้ม ชดุ 6 51,000                        

รายการระดบัที3่: โตะ๊หมู่บูชา หมู่ 7 หนา้ 8 เครื่องพรอ้ม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที3่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรงท าลายครัง้ละ 20 เครื่อง 23 690,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,144,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑท์ี่มรีาคาเกนิกวา่ 1 ลา้นบาท คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายขนส่ง คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที3่:  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท เครื่อง 2 144,500                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายขนส่ง เครื่อง 2 144,500                      

รายการระดบัที3่: ชดุบริการแบตเตอรี่ เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างรถยนตท์ ัว่ไป ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 563,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท เครื่อง 2 563,800                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายพลาธกิาร เครื่อง 2 563,800                      

รายการระดบัที3่: ตูแ้ช่ ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เครื่อง 2 132,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องท าน า้เยน็ - น า้รอ้น เครื่อง 12 66,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกรองน า้ เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที3่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที3่: เตาแกส๊ เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ตู ้ 12 112,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 298,300                      



163 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท ตวั 12 298,300                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายสือ่สาร ตวั 12 298,300                      

รายการระดบัที3่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ตวั 12 163,200                      

รายการระดบัที3่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ตวั 7 135,100                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,880,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท เครื่อง 3 1,880,600                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายแพทย์ เครื่อง 3 1,880,600                    

รายการระดบัที3่: เครื่องฉายแสง เครื่อง 3 117,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องปัน่ผสมสารอดุฟนั เครื่อง 2 31,100                        

รายการระดบัที3่: เครื่องผ่าฟนัคุด เครื่อง 2 280,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องเอกซเรยฟ์นัแบบเคลือ่นที่ได ้ เครื่อง 1 720,000                      

รายการระดบัที3่: โคมไฟผ่าตดั โคม 2 170,000                      

รายการระดบัที3่: ดา้มหวักรอความเร็วต า่ อนั 2 19,000                        

รายการระดบัที3่: ดา้มหวักรอความเร็วสูง อนั 4 116,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั (Thermal Fogger) เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที3่: ตูพ้รอ้มลิ้นชกัส าหรบัใส่เครื่องมอืทนัตแพทยช์นิด ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขูดหนิน า้ลาย ระบบเฟียโซอเิลคทริค เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องซกัผา้ส าหรบัคนไข ้ เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที3่: ดา้มหวักรอความเร็วต า่ ส าหรบัขดั ชดุ 1 14,500                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ์ ตู ้ 4 80,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 67,160,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑท์ี่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท ชดุ 1 67,160,700                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายพลาธกิาร ชดุ 1 6,569,900                    

รายการระดบัที3่: โตะ๊เลี้ยงรบัรอง (โตะ๊ 6 ที่น ัง่) ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างานขา้ราชการระดบั 7-9 ตวั 38 239,400                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 12 ที่น ัง่ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: ตูห้นงัสอื ตู ้ 7 49,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องค านวณเลขไฟฟ้า เครื่อง 25 212,500                      

รายการระดบัที3่: ตูร้างเลือ่นระบบพวงมาลยัหมนุ (ชดุเลก็) ชดุ 11 935,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องท าน า้แขง็กอ้นใหญ่ ขนาด 550 กโิลกรมั เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊สนามพบัได ้ ตวั 57 342,000                      

รายการระดบัที3่:  รถเขน็ ขนาด 2 ลอ้ คนั 9 22,500                        

รายการระดบัที3่: ถงัน า้มนั ขนาด 20 ลติร ใบ 4 8,000                         

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย ตวั 124 235,600                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้เหลก็ฟองน า้ ตวั 250 325,000                      

รายการระดบัที3่:  เกา้อี้ท  างานขา้ราชการระดบั 3-6 ชดุ 49 191,100                      

รายการระดบัที3่: เบาะทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชดุ 6 21,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ขนาด 400 กรมั เครื่อง 2 33,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุพานทองนอ้ย ชดุ 3 3,000                         

รายการระดบัที3่: พระพทุธรูป องค์ 2 20,000                        

รายการระดบัที3่: กระบองไฟใหส้ญัญาณจราจร อนั 2 10,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้น ัง่คอย 4 ที่น ัง่ติดกนั ตวั 10 98,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุรบัแขกเลก็ ชดุ 5 175,000                      

รายการระดบัที3่: รถลาก ขนาด 3 ตนั คนั 5 65,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ส  าหรบัผูบ้งัคบับญัชาช ัน้สูงพรอ้มโตะ๊วางของ ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที3่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลติร ใบ 2 19,800                        

รายการระดบัที3่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Board) ขนาด 65 น้ิว อนั 1 395,000                      
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รายการระดบัที3่: ชดุสาธติคลืน่น่ิง เครื่อง 3 19,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องท าน า้เยน็ 1 กอ๊ก เครื่อง 5 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดควนั เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องซกัผา้ เครื่อง 2 1,520,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องอบผา้ เครื่อง 1 430,000                      

รายการระดบัที3่: หมอ้หุงตม้ เบอร ์50 ใบ 6 32,400                        

รายการระดบัที3่: ชดุทดลองสเปกตมัแกส๊ ชดุ 10 45,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้เลี้ยงรบัรอง ตวั 36 144,000                      

รายการระดบัที3่: เกา้อี้เอนกประสงค์ ตวั 50 40,000                        

รายการระดบัที3่: เขม็ขดัสนาม เสน้ 236 188,800                      

รายการระดบัที3่: พดัลมตัง้พื้น 18 น้ิว ตวั 20 34,000                        

รายการระดบัที3่: กระดานเอนกประสงคต์ิดผนงั แผ่น 2 4,200                         

รายการระดบัที3่: กระดานเอนกประสงคม์ขีาต ัง้ 120x240 ซม. แผ่น 7 26,600                        

รายการระดบัที3่: ถาดสแตนเลส หนา 0.9 มม. ยาว 26 น้ิว กวา้ง 9.5

 น้ิว สูง 2.5 น้ิว ถาด 20 60,000                        

รายการระดบัที3่: หมอ้ตม้ทรงสูง ขนาด 16 น้ิว ใบ 10 50,000                        

รายการระดบัที3่: เกา้อี้ท  างานระดบั 1-2 ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที3่: ซองปืนพก ขนาด 9 มม. ซอง 90 225,000                      

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายแพทย์ ตวั 2 5,111,300                    

รายการระดบัที3่: เกา้อี้น ัง่มลีอ้ปรบัระดบัได ้ ตวั 2 19,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องกรอฟนัแบบเคลือ่นที่ได ้ เครื่อง 1 145,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือ เครื่อง 2 540,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่ความถีสู่งขนาด เครื่อง 1 997,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องน่ึงท าใหป้ราศจากเชื้อโรค เครื่อง 3 1,641,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องปิดผนึกซองใส่เครื่องมอืดว้ยความรอ้น เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องฝึกก าลงักลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (Biofeedback) เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องส่องหาแนวเสน้เลอืดด า (Vein Illumination ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอร ์(ทางกายภาพ) เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุรบัสญัญาณภาพรงัสรีะบบดจิติอลและเครือขา่ย เครื่อง 1 390,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุลูกขา่ยรบัสญัญาณภาพรงัสรีะบบดจิติตอล เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที3่: ดา้มต่อหวัเป่าผงก าจดัคราบบนผวิฟนั ดา้ม 2 110,000                      

รายการระดบัที3่: ดา้มหวักรอความเร็วต า่ส  าหรบังานผ่าตดัทางทนัตก ดา้ม 1 12,500                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์(ตูบ้านเลือ่น 2 ชัน้ พรอ้มฐานรอง) ตู ้ 8 64,000                        

รายการระดบัที3่: ตูไ้ฟส าหรบัทดสอบสายตาแบบตวัเลข ตู ้ 1 4,800                         

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายสรรพาวุธ ราว 50 931,300                      

รายการระดบัที3่: ราวปืน ปลย. ขนาด 5.56 มม. (เอม็ 16) ราว 50 390,000                      

รายการระดบัที3่: ราวเกบ็ ปลย. ขนาด 5.56 มม. (TAVOR TAR-21) ราว 25 535,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องมอืท าความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มม.

(ดอกแส ้ดอกแสไ้นลอ่น ดอกแสน้วม ดา้มแส ้และแปรงท าความ ชดุ 10 2,800                         

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องมอืท าความสะอาดปืนพก ขนาด 5.56 มม.

(กา้นแส ้ดอกแสท้องเหลอืง ดอกแสไ้นลอ่น ดอกแสน้วม ดา้มแส ้และ

แปรงท าความสะอาด) ชดุ 10 3,500                         

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายสือ่สาร ชดุ 4 33,205,200                   

รายการระดบัที3่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 4 60,000                        

รายการระดบัที3่: ขาต ัง้กลอ้งถา่ยภาพ ชดุ 3 8,700                         

รายการระดบัที3่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ANSI Lumens เครื่อง 39 1,181,700                    

รายการระดบัที3่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM  ชนิดมอืถอื 5 เครื่อง 18 216,000                      

รายการระดบัที3่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ จอ 32 419,200                      
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รายการระดบัที3่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 8 2,072,000                    

รายการระดบัที3่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่นอ้ยกวา่  เครื่อง 7 72,100                        

รายการระดบัที3่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  เครื่อง 25 327,500                      

รายการระดบัที3่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่นอ้ยกวา่  เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที3่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่นอ้ยกวา่  เครื่อง 5 116,000                      

รายการระดบัที3่: เมกาโฟน ตวั 2 15,000                        

รายการระดบัที3่: ไมโครโฟนชนิดมสีายพรอ้มขาต ัง้ ชดุ 6 39,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ เครื่อง 3 35,400                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด เครื่อง 13 221,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ชดุ 16 126,400                      

รายการระดบัที3่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสาร ระดบั

ศูนยบ์ริการ แบบที่ 1 เครื่อง 15 300,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงอเนกประสงค(์พรอ้มไมลล์อยเหน็บ ชดุ 4 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องประจแุบตเตอรี่แหง้ เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที3่: โคมไฟถา่ยภาพ ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุขนาดใหญ่ พรอ้ม ชดุ 2 840,000                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊ทดลองทางไฟฟ้าพรอ้มคอนโทรล ชดุ 4 120,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งบรรยาย พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: ไมโครโฟนไรส้าย ชดุ 3 22,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 139 1,070,300                    

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) เครื่อง 48 2,016,000                    

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบที่ 1 เครื่อง 31 192,200                      

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ ( L2 Switch)ขนาด 24 

ช่อง แบบที่ 2 เครื่อง 30 630,000                      

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) เครื่อง 27 153,900                      

รายการระดบัที3่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60 เครื่อง 4 148,000                      

รายการระดบัที3่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ชดุ 12 228,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า เครื่อง 20 180,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องแปลงไฟ AC/DC เครื่อง 5 9,000                         

รายการระดบัที3่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ชดุ 2 6,200                         

รายการระดบัที3่: ขาต ัง้ไมโครโฟนแบบส ัน้ ตวั 3 3,900                         

รายการระดบัที3่: เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องทดสอบ IC ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องนบัความถี่ เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องวดักระแสไฟฟ้า (Amp. Meter) เครื่อง 15 18,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัรอบอเิลก็ทรอนิกสช์นิดไม่สมัผสั เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องมอืบดักรี และดูดเศษตะกัว่ ชนิดปรบั ชดุ 2 4,400                         

รายการระดบัที3่: ชดุสวา่นไฟฟ้าเจาะแผ่น PCB ความเร็วสูง ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที3่: มเิตอรว์ดักระแสตรงและกระแสสลบัแบบเกี่ยวสาย เครื่อง 2 5,200                         

รายการระดบัที3่: สแตนดารด์ อาร ์เอฟ ซกิแนล เจนเนอรเ์รเตอร ์

(Standard RF Signal Generator) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องมอืซอ่มอเิลก็ทรอนิกส ์ชดุเลก็ ชดุ 1 5,500                         

รายการระดบัที3่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที3่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ จอ 4 16,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุเครื่องขยายเสยีงนอกอาคาร ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที3่: ไมโครโฟนไรส้ายส าหรบัวงดนตรี ชดุ 2 147,400                      

รายการระดบัที3่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาด

ไม่นอ้ยกวา่19 น้ิว) ติดต ัง้ชดุโปรแกรมระบบปฎบิตัิการ  พรอ้มเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ชดุ 576 13,017,600                   

รายการระดบัที3่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

พรอ้มติดต ัง้ชดุโปรแกรมระบบปฎบิตัิการ เครื่อง 57 1,128,600                    

รายการระดบัที3่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที1่

 (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  ติดต ัง้ชดุโปรแกรมระบบปฎบิตัิการ 

พรอ้มเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ชดุ 244 6,295,200                    

รายการระดบัที3่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

พรอ้มติดต ัง้ชดุโปรแกรมระบบปฎบิตัิการ เครื่อง 17 421,600                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์

(Ink Tank Printer) เครื่อง 61 262,300                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 เครื่อง 12 39,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด

 Network แบบที่ 1 เครื่อง 11 86,900                        

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด

 Network แบบที่ 2 เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่อง 56 140,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพมิพบ์ารโ์คด้ เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ชนิดไรส้าย เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ชนิดมสีาย เครื่อง 4 21,200                        

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายขนส่ง ชดุ 1 694,600                      

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างรถยนตท์ ัว่ไป ( 42 รายการ) ชดุ 1 59,700                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างรถยนตท์ ัว่ไป (5 รายการ) ชดุ 4 91,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างรถยนตป์ระจ าหน่วย (15 รายการ) ชดุ 1 58,100                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืประจ าโรงซอ่มรถยนต ์(13 รายการ) ชดุ 2 175,600                      

รายการระดบัที3่: อปุกรณ์ประจ าโรงซอ่มรถยนต ์(9 รายการ) ชดุ 1 59,400                        

รายการระดบัที3่: ตูเ้หลก็เกบ็เครื่องมอื ตู ้ 1 40,200                        

รายการระดบัที3่: แม่แรงยกรถ และลากรถ ชดุ 2 89,800                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดัสรีถยนต์ เครื่อง 2 48,200                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่ม เครื่อง 1 72,000                        

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายช่าง เครื่อง 36 14,788,800                   

รายการระดบัที3่: เครื่องกวาดฝุ่ น เครื่อง 36 11,880,000                   

รายการระดบัที3่: เกจวดัลกึ เครื่อง 1 3,400                         

รายการระดบัที3่: เครื่องเจาะแบบตัง้โตะ๊ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเจยีรไนตัง้พื้น (Standard wheel ginder) เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืปัม๊ดูดอากาศ ขนาด 1.25 C.F.M เครื่อง 1 2,000                         

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัจาระบี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที3่: ฉากสแตนเลส ขนาดยาว 100 มม. ดา้นยาว 70 มม.

 (แบบมฐีาน) อนั 1 4,400                         

รายการระดบัที3่: นาฬกิาวดัความเรียบผวิ เครื่อง 2 19,600                        

รายการระดบัที3่: เวอรเ์นียรค์าลเิปอร ์(ระบบองักฤษ 1/128) อนั 2 12,200                        

รายการระดบัที3่: เวอรเ์นียรค์าลเิปอร ์(1/1000) 6 น้ิว อนั 2 12,200                        

รายการระดบัที3่: เวอรเ์นียรค์าลเิปอรช์นิดแสดงผลเป็นตวัเลข ขนาด อนั 1 9,000                         

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืรงัวดัสญัญาณดาวเทยีม GNSS ชดุ 3 2,760,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายยทุธโยธา เครื่อง 5 5,422,600                    

รายการระดบัที3่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง เครื่อง 5 49,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้ชนิดนัง่ขบั เครื่อง 2 364,000                      
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รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างปูน ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชดุช่างไมช้ดุเลก็ ชดุ 3 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องสูบน า้ชนิดขบัดว้ยไฟฟ้า (ไดรโว)่ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: บนัไดอลูมเินียม อนั 19 142,500                      

รายการระดบัที3่: รถตดัหญา้ชนิดเขน็ มลีอ้จกัรยาน 2 ลอ้ มี คนั 110 1,100,000                    

รายการระดบัที3่: รถตดัหญา้ชนิดลอ้เขน็ คนั 2 26,000                        

รายการระดบัที3่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (ขนาด 1 590,000                      

รายการระดบัที3่: สวา่นไฟฟ้า (แบบเคลือ่นที่) เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องก าจดัสิง่อดุตนัชนิดลวดสลงิขบัเคลือ่นดว้ย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องเชือ่มดว้ยแกส๊ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องย า้หมดุอลูมเินียม เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องลบัเครื่องมอื (มอเตอรห์นิเจยีร) ชดุ 3 16,500                        

รายการระดบัที3่: เครื่องอดัลม พรอ้มอปุกรณ์ (ใชไ้ฟฟ้า) เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุนัง่รา้นเหลก็มลีอ้เขน็ ชดุ 5 40,000                        

รายการระดบัที3่: ปากกาจบัท่อ อนั 2 10,000                        

รายการระดบัที3่: ปากกาจบัเหลก็ติดโตะ๊ อนั 1 13,000                        

รายการระดบัที3่: เลือ่ยยนต์ วง 1 6,900                         

รายการระดบัที3่: เครื่องเป่าลมหอยโขง่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัเหลก็ ชดุ 2 36,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดรถพ่วงลากจูง ขนาด 150 เครื่อง 1 995,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้ (ชนิดสะพายหลงั) เครื่อง 19 180,500                      

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้ (แบบขอ้อ่อน) เครื่อง 108 1,188,000                    

รายการระดบัที3่: เลือ่ยฉลไุฟฟ้า เครื่อง 8 80,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืชกัฟิวสแ์รงสูง ชนิด 3 ท่อน อนั 1 14,700                        

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑส์ายวทิยาศาสตร์ เครื่อง 13 437,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องดบัเพลงิ ขนาด 5 ปอนด์ เครื่อง 13 39,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด์ เครื่อง 60 300,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องดบัเพลงิ ขนาด 20 ปอนด์ ชดุ 14 98,000                        

การบริหารจดัการ 189,233,000              

งบด าเนินงาน 189,233,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 189,233,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท ัว่ไป 0 182,000,000                 

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบราชการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: การอบรม ประชมุ สมัมนา 0 3,233,000                    

การสนบัสนุนการพฒันาและเสริมสรา้งกองทพัดา้นโครงการ 429,588,500              

งบด าเนินงาน 172,870,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 172,870,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์352 คนั 0 104,021,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์250 คนั 0 68,848,800                   

งบลงทนุ 256,718,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,718,200                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 256,718,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 256,718,200                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งก าลงักองทพัที่ผูกพนัขา้ม 0 210,626,200                 

รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งอาคารบริวารพื้นที่ บก. ทท. (แจง้

วฒันะ) ระยะที่ 1 0 45,700,000                   

รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งอาคารนกัเรียนนายสบิแผนที่ และ

อาคารแผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 0 66,856,100                   
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รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งบา้นพกัอาคารสวสัดกิารขา้ราชการ

 บก. ทท. ระยะที่ 2 0 98,070,100                   

รายการระดบัที2่: โครงการที่จะเริ่มผูกพนัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 46,092,000                   

รายการระดบัที3่: โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ บก.ทท. 

ประจ าพื้นที่ ศรภ. 0 46,092,000                   

กระทรวงการคลงั 280,234,497,800          

ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 41,288,181,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 128,729,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 128,729,200              

กจิกรรมบคุลากรภาครฐัรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 128,729,200              

งบบคุลากร 123,079,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 105,727,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 244 85,768,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 35 4,778,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 78 6,584,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 8 71,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 8 486,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 28 8,039,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 17,351,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 80 17,351,900                   

งบด าเนินงาน 5,649,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,649,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 4,689,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษ ขรก.และลูกจา้งที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 8 173,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 80 654,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 585,570,300              

การบริหารจดัการ การตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานใน

ก ากบั 585,570,300              

การขยายฐานลงทนุจากต่างประเทศ (Roadshow) 2,230,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,230,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ 0 2,230,100                    

การตดิตาม เร่งรดั การด าเนินงานของหน่วยงานในก ากบั 411,896,600              

งบด าเนินงาน 43,759,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,814,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,199,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 950,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,090,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 997,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 5,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 816,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑส์ านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 189,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาตูส้าขาโทรศพัทแ์ละอปุกรณ์ 0 818,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบควมคุมเขา้-ออก 0 426,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มแซมหอ้งท างานผูบ้ริหาร 0 2,250,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,262,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 6,180,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร 0 2,016,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลตน้ไม ้สนามหญา้และท าความสะอาด 0 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาดูแลระบบสาธารณูปโภค 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาและป้องกนัปลวก มด แมลงสาบและหนู 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 0 848,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 760,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,237,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ 0 213,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 952,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นและงานครวั 0 108,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 11,944,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 264,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 64,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าบริการ UBC 0 200,400                      

งบลงทนุ 339,528,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 339,528,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 339,528,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการใหม่กระทรวงการคลงัแขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 339,528,000                 

งบรายจ่ายอื่น 28,609,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 18,788,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกับริหารมอือาชพี 0 6,821,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการประชาสมัพนัธภ์ารกจิของกระทรวงการคลงัอยา่ง

ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 1 3,000,000                    การบริหารจดัการและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลงั 171,443,600              

งบด าเนินงาน 171,443,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,214,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 77,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 8,388,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 282,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑส์ านกังาน 0 313,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ CCTV 0 70,500                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบแจง้เตือนอคัคีภยั ระบบ

ดบัเพลงิอตัโนมตัิ 0 35,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 0 97,900                        
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รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 0 86,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 0 2,590,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์เครือขา่ยสือ่สารขอ้มูล 0 4,912,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 464,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร 0 444,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาและป้องกนัปลวก มด แมลงสาบและหนู 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 118,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 29,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 158,228,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 150,118,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการวงจร Internet 0 8,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิการเงนิการคลงั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าวงจรเครือขา่ยสือ่สารขอ้มูลกลางกระทรวงการคลงั 0 139,618,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการขา่วในประเทศและต่างประเทศ 0 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 40,000,000,000           

กองทนุประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก 40,000,000,000           

การสนบัสนุนและช่วยเหลอืประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยและเกษตรกรทีล่งทะเบยีนใน

โครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหง่รฐั 40,000,000,000           

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000,000           

รายการระดบัที1่: กองทุนประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก กองทุน 0 40,000,000,000              

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 573,882,100              

โครงการระบบสารสนเทศการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS) 461,100,000              

ระบบสารสนเทศการเงนิการคลงัภาครฐั (GFMIS) 461,100,000              

งบรายจ่ายอื่น 461,100,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานระบบ GFMIS 1 461,100,000                 

โครงการการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ของกระทรวงการคลงั 112,782,100              

การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยดีจิติลั ของกระทรวงการคลงั 112,782,100              

งบลงทนุ 112,782,100              

ครุภณัฑ์ 112,782,100                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 112,782,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบความม ัน่คงปลอดภยัของ โครงการ 1 32,519,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพศูนยค์อมพวิเตอรห์ลกัและ

คอมพวิเตอรส์  ารองกระทรวงการคลงั โครงการ 1 80,262,800                   

กรมธนารกัษ์ 3,659,732,400            

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 2,529,964,800            

โครงการเช่าพื้นทีบ่ริเวณศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 2,529,964,800            

การต ัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าพื้นทีบ่ริเวณศูนยร์าชการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 2,529,964,800            
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งบด าเนินงาน 2,529,964,800            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,529,964,800               

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ 0 2,529,964,800               

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 68,000,000                

โครงการศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมนิทรพัยส์นิแหง่ชาติ 68,000,000                

จดัหาระบบเพือ่สนบัสนุนศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมนิอสงัหาริมทรพัยแ์หง่ชาติ 68,000,000                

งบลงทนุ 68,000,000                

ครุภณัฑ์ 68,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยบ์ริหารจดัการราคาประเมนิทรพัยส์นิ

แห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 68,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 697,883,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 697,883,200              

รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 697,883,200              

งบบคุลากร 681,533,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 614,227,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1524 475,395,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนประจ าต าแหน่ง 0 14,164,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 14,164,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 183,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทน เดอืนละ 3,500 บาท 0 3,822,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว 0 1,019,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานใน 0 624,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 0 594,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 376 104,230,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว 0 5,200                         

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานใน 0 24,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 67,305,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 357 66,297,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว อตัรา 85 918,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ อตัรา 3 90,000                        

งบด าเนินงาน 16,349,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,349,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 10,620,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,059,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 862,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,808,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 363,884,400              

การบริหารทีร่าชพสัดุ 231,526,600              

การบริหารจดัการทีร่าชพสัดุ 231,526,600              

งบด าเนินงาน 146,106,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,134,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,080,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,088,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 23,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,454,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,841,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 51,396,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,788,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,139,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 606,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 107,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งก าหนดขอบเขตก าแพงเมอืง-คูเมอืง 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 287,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,159,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 218,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง คนั 3 664,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ คนั 2 375,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 9,661,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,493,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 812,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 159,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 106,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 225,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,482,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 318,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุป้ายที่ราชพสัดุ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานส ารวจ 0 2,572,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 17,972,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,511,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 414,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,818,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,372,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,854,800                    

งบลงทนุ 85,419,900                

ครุภณัฑ์ 62,556,700                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,556,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปุกรณ์เพิม่เติม

และทดแทนของเดมิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 25,286,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบเครือขา่ย Intranet 

และ Internet แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 37,270,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,863,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,863,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. 7 ชัน้ 62 ยูนิต -กรมธนารกัษ ์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 22,863,200                   

การบริหารเหรียญกษาปณ์ 73,487,400                

การผลติและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 73,487,400                

งบด าเนินงาน 73,487,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,833,800                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,854,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,508,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 551,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,259,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,734,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 829,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 416,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 173,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 30,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการขนยา้ยเหรียญกษาปณ์ 0 5,108,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ (ศูนยก์ระจายเหรียญ) 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริหารจดัการเหรียญ (Window) 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 109,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,811,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 834,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 129,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 449,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 572,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 296,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุบรรจเุหรียญกษาปณ์ 0 8,940,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,653,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 406,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 163,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,653,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 430,100                      

ทรพัยส์นิมค่ีาของแผน่ดนิไดร้บัการดูแลตามหลกัการอนุรกัษ์ 16,246,800                

การดูแลทรพัยส์นิมค่ีาของแผน่ดนิ 16,246,800                

งบด าเนินงาน 16,246,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,813,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 122,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 286,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 34,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,528,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 208,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 26,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 442,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 221,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,500                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 13,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 10,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,433,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 90,000                        

ราคาประเมนิอสงัหาริมทรพัย์ 42,623,600                

การประเมนิราคาอสงัหาริมทรพัย์ 42,623,600                

งบด าเนินงาน 42,623,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,604,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 774,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 135,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,247,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 21,255,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 163,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,845,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,764,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 393,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 80,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 163,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 662,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,818,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,084,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 355,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 395,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 87,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 793,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 47,100                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,019,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 120,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 206,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,544,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 148,000                      

กรมบญัชกีลาง 1,400,621,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 58,766,000                

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพ

ภาครฐัทกุระบบ 58,766,000                
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การตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 18,766,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,766,000                

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิาร 0 18,766,000                   

การบริหารจดัการระบบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการระบบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลขา้ราชการ 0 40,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 460,311,200              

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 460,311,200              

การเป็นกลไกหลกัของนโยบายการคลงัทีข่บัเคลือ่นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย 127,462,700              

งบด าเนินงาน 29,534,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,919,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 230,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,841,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,187,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,492,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 92,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,127,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 189,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 144,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 137,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 13 1,439,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,558,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 376,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,615,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,669,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 138,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,309,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,497,800                    

งบรายจ่ายอื่น 97,928,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการความโปร่งใสในการ

ก่อสรา้งภาครฐั (Construction Sector Transparency Initiative : 

CoST)  กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 4,088,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการขอ้ตกลงคุณธรรม 

(Integrity Pact) กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขตพญาไท 1 16,650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพือ่จดัท ารายงานผลการประเมนิ

ตนเอง (Self Assessment Report) และแนวทางการรายงานความกา้วหนา้

ผลการปฏบิตัิตามแผนปฏบิตัิงาน (Independent Reporting 

Mechanism) ของโครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารงานภาครฐั 

(Open Government Partnership : OGP) กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท 1 5,485,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 

กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 68,590,100                   
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รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาวเิคราะหข์อ้มูลราคาอา้งองิเวชภณัฑ์

ยาตามบญัชขีอ้มูลรายการยาและรหสัยามาตรฐานของไทย ในระบบจดัซื้อ

จดัจา้งภาครฐัอเิลก็ทรอนิกส ์(e-GP) กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขต 1 3,113,800                    

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 113,626,800              

งบด าเนินงาน 71,127,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,959,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 536,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,841,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,781,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,941,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,567,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,541,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 394,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,649,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 19,191,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,300,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 259,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 0 1,439,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,218,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,196,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 299,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 532,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,168,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,255,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 164,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,250,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,497,700                    

งบลงทนุ 6,440,000                 

ครุภณัฑ์ 6,440,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,440,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 5 6,440,000                    

งบรายจ่ายอื่น 36,059,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการบตัรสวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลขา้ราชการ  กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขตพญาไท 1 23,015,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็ขอ้มูลเศรษฐกจิการคลงัจงัหวดัเพือ่

การติดตามและประมาณการเศรษฐกจิการคลงัจงัหวดั กรมบญัชกีลาง  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 13,044,700                   

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 219,221,700              

งบด าเนินงาน 130,069,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 120,383,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 104,471,700                 

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,911,300                   
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ค่าสาธารณูปโภค 9,686,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 9,686,500                    

งบลงทนุ 89,152,200                

ครุภณัฑ์ 89,152,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,152,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบส ารอง ส าหรบัระบบบูรณาการ

ฐานขอ้มูลสวสัดกิารสงัคม (Welfare) กรมบญัชกีลาง  แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 45,354,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของกรมบญัชกีลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 43,798,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 881,543,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 881,543,900              

การพฒันาบคุลากรภาครฐั 881,543,900              

งบบคุลากร 875,117,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 786,133,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1949 713,557,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 151 16,814,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 36 711,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 42 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 303 23,086,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 46 2,580,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 96 28,268,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 3 33,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 3 72,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 88,984,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 12 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 373 86,824,300                   

งบด าเนินงาน 6,426,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,426,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 35 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 2 609,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ อตัรา 56 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 373 3,267,000                    

กรมศุลกากร 2,961,416,100            

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,004,753,500            

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 802,508,200              

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 802,508,200              

งบด าเนินงาน 739,956,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 661,159,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 958,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัลูกจา้งประจ าส านกังานศุลกากรในต่างประเทศ 6 522,300                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งประจ าอยู่ใน 8 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการในต่างประเทศ 3 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการใน

ต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิน่ 4 301,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และค่าพาหนะ 0 10,201,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,338,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,236,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,936,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 6,862,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 101,908,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,952,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 9,793,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 892,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 2,473,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสะสมเพือ่การครองชพีหลงัเกษยีณของลูกจา้ง 0 1,216,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้

ดว้ยเครื่อง X-ray รายการ 0 125,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศกรม 0 247,269,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้

ดว้ยเครื่องเอก็ซเรยท์ี่จดัซื้อในโครงการระยะที่ 5 โครงการ 0 87,914,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาโครงการ Megaports Initiative รายการ 0 16,700,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,748,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,342,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 91,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 461,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 8,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,854,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 244,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 78,797,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,541,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,237,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 60,323,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 6,260,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,434,000                    

งบลงทนุ 61,116,400                

ครุภณัฑ์ 61,116,400                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร คนั 1 743,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,212,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบเชือ่มโยงขอ้มูล ebXML 

Gateway    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 9,424,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพือ่การ

ตดัสนิใจส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โครงการ 1 8,310,200                    
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รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชง้านระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอรก์รมศุลกากร    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 25,478,200                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 14,915,800                   

รายการระดบัที1่: เปลีย่นระบบปรบัอากาศรวมศูนยอ์าคาร ๑ กรมศุลกากร 

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 14,915,800                   

งบอดุหนุน 1,435,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,435,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิคณะมนตรีความร่วมมอืทางศุลกากร 0 1,435,200                    

การใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษศุีลกากร 5,940,400                 

การใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษศุีลกากร 5,940,400                 

งบด าเนินงาน 5,940,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,546,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และค่าพาหนะ 0 622,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 32,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 52,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 740,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 459,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 23,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 132,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,393,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 871,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 274,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 236,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 12,000                        

ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิทางศุลกากร 196,304,900              

ป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิทางศุลกากร 196,304,900              

งบด าเนินงาน 33,973,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,865,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และค่าพาหนะ 0 13,862,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,586,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 471,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 708,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,141,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 918,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,665,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 22,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 35,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 157,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,107,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,235,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,622,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,151,200                    



180 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 259,700                      

งบลงทนุ 162,331,700              

ครุภณัฑ์ 162,331,700                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 144,939,600                 

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ทางทะเล ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 80 

ฟตุ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ล า 1 141,111,600                 

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย คนั 4 3,828,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 17,392,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตต์ิดทา้ยเรือ ชนิดเบนซนิ เครื่องยนต ์4 จงัหวะ 

ขนาด 200 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ และอปุกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต ์  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 8,397,360                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตต์ิดทา้ยเรือ ชนิดเบนซนิ เครื่องยนต ์4 จงัหวะ 

ขนาด 300 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ และอปุกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต ์  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 8,994,740                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,956,662,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,956,662,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายภาครฐั 1,956,662,600            

งบบคุลากร 1,929,310,000            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,766,959,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 4679 1,636,381,300               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 164 15,943,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 6 24,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 55 744,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. อตัรา 5 12,136,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 317 21,743,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 382 4,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ อตัรา 290 6,960,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 66 3,546,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 211 64,313,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 6,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ อตัรา 14 336,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 162,350,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 6,267,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 800 153,464,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยค่าครองชพีพเิศษพนกังานราชการ อตัรา 154 2,617,700                    

งบด าเนินงาน 27,352,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,352,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 134 13,785,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 29 809,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 8 2,745,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ อตัรา 349 3,174,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 800 6,838,000                    

กรมสรรพสามติ 2,394,832,700            

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 865,363,400              
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การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 865,363,400              

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 438,638,900              

งบด าเนินงาน 164,244,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 110,040,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,646,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 11,793,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,499,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,571,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 31,004,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 27,350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,015,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,962,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,721,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,476,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 54,204,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,504,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 43,000,000                   

งบลงทนุ 184,394,500              

ครุภณัฑ์ 184,394,500                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,195,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

กรมสรรพสามติ ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 37,817,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศกรม

สรรพสามติ เพือ่รองรบัพระราชบญัญตัิภาษสีรรพสามติใหม่ แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 72,378,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 15,698,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องหาปริมาณน า้ ส าหรบัสนิคา้ประเภทน า้มนัและ

ผลติภณัฑน์ า้มนัที่มไิดผ้ลติจากปิโตรเลยีม เครื่อง 2 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาความหนาแน่นแบบอตัโนมตัิ ชนิดใส่ตวัอยา่ง เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาความหนืด ส าหรบัสนิคา้ประเภทน า้มนัและ

ผลติภณัฑน์ า้มนัที่มไิดผ้ลติจากปิโตรเลยีม เครื่อง 2 2,728,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาจดุไหลเทแบบอตัโนมตัิ ส าหรบัสนิคา้ประเภท

น า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัที่มไิดผ้ลติจากปิโตรเลยีม เครื่อง 1 2,033,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาก ามะถนัปริมาณต า่แบบอตัโนมตัิ ส าหรบัสนิคา้

ประเภทน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัที่มไิดผ้ลติจากปิโตรเลยีม เครื่อง 1 2,466,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาองคป์ระกอบของสนิคา้น า้มนัและผลติภณัฑ์

น า้มนั ส าหรบัสนิคา้ประเภทน า้มนัและผลติภณัฑน์ า้มนัที่มไิดผ้ลติจาก เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณน า้ตาล (HPLC) เครื่อง 1 3,150,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 58,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้ระบบฟอกอากาศและระบบระบายอากาศ

พรอ้มปรบัอณุหภูมทิี่มปีระสทิธภิาพสูงภายในหอ้งปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร์ โครงการ 1 18,500,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้เครื่องพมิพโ์คด๊ลบัและระบบตรวจสอบการ

เสยีภาษสุีราแช่แบบใหม่ โครงการ 1 40,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 90,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพแ์สตมป์สรรพสามติ 0 90,000,000                   

การป้องกนัและปราบปราม 378,844,400              

งบด าเนินงาน 42,415,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,415,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,046,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,501,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 429,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,860,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 19,208,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,500,000                    

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าสนิบนและเงนิรางวลัสุรา ยาสูบ ไพ่ 

แสตมป์สรรพสามติและ พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 บาท 0 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 326,428,800              

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพปฏบิตัิภารกจิการป้องกนัและ

ปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัปิโตรเลยีม โครงการ 1 119,624,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ

เกี่ยวกบัปิโตรเลยีม 0 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

กระท าความผดิเกี่ยวกบัปิโตรเลยีม คนั 90 16,804,800                   

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,880,100                

งบด าเนินงาน 47,880,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,054,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 34,520,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,534,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 9,826,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 9,826,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,529,469,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,529,469,300            

บคุลากรภาครฐับริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายภาครฐั 1,529,469,300            

งบบคุลากร 1,500,629,200            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,355,372,100               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3471 1,245,761,200               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 151 16,118,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 8 73,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 48 545,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 70 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 297 22,228,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 81 914,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร อตัรา 56 3,060,000                    
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 204 64,898,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 2 16,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 1 4,900                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 145,257,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 735 143,846,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพนกังานราชการ อตัรา 75 1,410,900                    

งบด าเนินงาน 28,840,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,840,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 449 18,217,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 8 2,745,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 100 1,248,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 741 6,629,300                    

กรมสรรพากร 9,270,997,100            

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,906,869,800            

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,906,869,800            

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,156,869,800            

งบด าเนินงาน 1,108,636,300            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 784,839,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 0 10,324,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,579,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 8,670,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 482,117,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 27,670,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคืนภาษมีูลค่าเพิม่ใหน้กัท่องเที่ยว 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,882,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 58,500,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุพมิพแ์บบแสดงรายการภาษี 0 40,795,500                   

ค่าสาธารณูปโภค 323,797,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 21,165,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 257,217,100                 

งบลงทนุ 23,233,500                

ครุภณัฑ์ 12,478,000                   
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,478,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงส าราญราษฎร ์เขตพระนคร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,755,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,755,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัจา้งพรอ้มติดต ัง้ระบบปรบัอากาศแบบควบคุม

อณุหภูมคิวามชื้น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 10,755,500                   

งบรายจ่ายอื่น 25,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพอ์ากรแสตมป์ 0 25,000,000                   

การแนะน าและตรวจสอบภาษอีากร 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 0 5,000,000                    

การส ารวจและตดิตามผูป้ระกอบการรายใหม่ 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 0 5,000,000                    

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 740,000,000              

งบด าเนินงาน 740,000,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 515,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 495,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบนัทกึแบบแสดงรายการภาษี 0 20,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 225,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 225,000,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 7,364,127,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 7,364,127,300            

บคุลกรภาครฐับริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายภาครฐั 7,364,127,300            

งบบคุลากร 7,292,910,000            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 7,209,961,100               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 19086 6,640,619,300               

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 339 8,136,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 226 27,379,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 1575 81,847,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 849 12,433,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ อตัรา 365 4,904,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งนิติกร อตัรา 1373 74,160,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1078 358,607,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 53 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 45 282,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ อตัรา 43 320,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 82,948,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราเดมิ) อตัรา 485 82,948,900                   

งบด าเนินงาน 71,217,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,217,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 1712 58,801,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 10 3,508,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนในเขตพื้นที่จงัหวดัชายแดน อตัรา 419 4,914,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 485 3,992,700                    

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 147,826,100              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 64,132,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 64,132,800                

รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 64,132,800                

งบบคุลากร 62,453,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 56,286,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 165 50,329,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 19 2,296,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 43 3,304,800                    
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ (พตก.) 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 302,100                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,166,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 30 6,166,400                    

งบด าเนินงาน 1,679,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,679,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,373,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 30 258,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 83,693,300                

การพฒันารฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐัและการร่วมลงทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชน 83,693,300                

การบริหารและพฒันารฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 70,354,800                

งบด าเนินงาน 26,795,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,977,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,549,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 253,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบ 0 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 313,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,172,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,386,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 7,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 178,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,817,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 511,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,812,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,374,000                    

งบลงทนุ 26,335,700                

ครุภณัฑ์ 26,335,700                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 26,335,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการทดแทนเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยระบบบริหาร

จดัการเครื่องคอมพวิเตอรลู์กขา่ยแบบเสมอืน ส านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โครงการ 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพระบบบริหาร

จดัการภายในของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิดว้ยระบบ

ดจิทิลั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ  แขวงสามเสนใน เขต โครงการ 1 8,335,700                    

งบรายจ่ายอื่น 17,223,600                

รายการระดบัที1่: โครงการการสรา้งความแขง็แกร่งทางการเงนิใหก้บั

รฐัวสิาหกจิ (การปรบัปรุงการใหเ้งนิอดุหนุนบริการสาธารณะ) โครงการ 1 8,101,800                    
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รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งความเขา้ใจพระราชบญัญตัิการก ากบัดูแล

และบริหารรฐัวสิาหกจิในช่วงเปลีย่นผ่าน โครงการ 1 4,567,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่พจิารณาผลกระทบจากการน า

มาตรฐานการบญัชสีากลในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 โครงการ 1 4,554,400                    

การร่วมลงทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชน 13,338,500                

งบด าเนินงาน 13,338,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,908,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,930,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 537,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 875,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 7,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 80,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,430,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 205,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,101,000                    

ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 216,661,617,100          

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 1,308,394,800            

โครงการการช าระคนืเงนิยมืเงนิกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนส์าธารณะ ของส านกังานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 1,300,000,000            

โครงการการช าระคนืเงนิยมืเงนิกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ ของส านกังาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 1,300,000,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,300,000,000            

รายการระดบัที1่: การช าระคืนเงนิยมืเงนิกองทุนวจิยัและพฒันากจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์

สาธารณะ ของส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 0 1,300,000,000               

โครงการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 8,394,800                 

การจา้งบริษทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื เพือ่จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 8,394,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,394,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ โครงการ 0 8,394,800                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,408,000                 

โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกจิ และการบริหารหน้ีสาธารณะ 1,408,000                 

โครงการวจิยัดา้นการคลงั ระบบเศรษฐกจิ และการบริหารหน้ีสาธารณะ 1,408,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,408,000                 
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รายการระดบัที1่: โครงการพนัธบตัรเพือ่สงัคม : นวตักรรมทางการเงนิเพือ่

การพฒันาสงัคมที่ย ัง่ยนื โครงการ 0 1,408,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 70,431,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 70,431,400                

รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 70,431,400                

งบบคุลากร 68,248,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 65,992,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 57,287,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนระดบั 8 0 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงนิเดอืน 0 3,418,800                    

รายการระดบัที1่: เงนินกัวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: เงนินกัวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการพเิศษ บาท 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 3,418,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 0 288,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,256,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 2,256,000                    

งบด าเนินงาน 2,182,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,182,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,059,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 51,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 72,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 43,306,300                

การบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ 43,306,300                

บริหารจดัการหน้ีสาธารณะ พฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ พฒันาระบบศูนย์

ขอ้มลูทีป่รึกษาไทย พฒันาทรพัยากรมนุษย ์แผนยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงเพือ่สรา้งความโปร่งใสในส่วนราชการ 43,306,300                

งบด าเนินงาน 25,361,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,791,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 199,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 557,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 116,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 539,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,327,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,061,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 166,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,072,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 3,098,000                    

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาคนพกิารเพือ่ปฏบิตัิงาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 0 5,600,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 321,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,800,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,570,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,710,000                    

งบลงทนุ 7,881,500                 

ครุภณัฑ์ 7,881,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,881,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบการประมูลพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ

เป็นวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e-Bidding) ส านกังาน

บริหารหน้ีสาธารณะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 50,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่จดัท าแผนการบริหาร

หน้ีสาธารณะ ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ แขวงพญาไท เขตพญาไท โครงการ 1 7,760,700                    

งบรายจ่ายอื่น 10,063,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,607,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบบริหารจดัการโครงการ

ลงทุนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ระยะที่ 4 โครงการ 0 3,319,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันา Digital Savings Bond โครงการ 0 5,136,000                    

แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครฐั 215,238,076,600          

การบริหารการช าระหน้ีของรฐับาล 215,238,076,600          

บริหารการช าระหน้ีของรฐับาล 215,238,076,600          

งบรายจ่ายอื่น 215,238,076,600          

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ 0 49,082,554,300              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าธรรมเนียมจดัการและค่าผูกพนัเงนิกู ้ 0 798,886,600                 

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 0 165,356,635,700            

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 2,449,273,600            

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 54,828,500                

โครงการการจดัประชมุรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาเซยีน ครัง้ที ่23 และการ

ประชมุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 54,828,500                

จดัประชมุรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาเซยีน ครัง้ที ่23 และการประชมุอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 54,828,500                

งบรายจ่ายอื่น 54,828,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัประชมุรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัอาเซยีน ครัง้ที่ 23 และการประชมุอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง ครัง้ 11 54,828,500                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,460,400                 

โครงการการวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 2,460,400                 

การวจิยัดา้นการคลงั การเงนิ และเศรษฐกจิ 2,460,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,460,400                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาเพือ่พฒันากฎหมายไทยที่เกี่ยวขอ้งกบั

นวตักรรมที่น าเทคโนโลยีใ่หม่มาสนบัสนุนการใหบ้ริการทางการเงนิ เรื่อง 1 606,800                      

รายการระดบัที1่: การศึกษาเพือ่พฒันาตวัชี้วดัการระดมทุนเพือ่การพฒันา 

(Financing for Development Index: FfD Index) เพือ่เสนอแนะ

มาตรการดา้นการคลงัเพือ่การพฒันาที่เหมาะสม : กรณีศึกษาเปรียบเทยีบ เรื่อง 1 1,109,800                    
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รายการระดบัที1่: การศึกษาผลทางเศรษฐกจิเชงิพลวตัรจากระบบการออม

ระยะยาวเพือ่การเกษยีณอายขุองประเทศไทย เรื่อง 1 743,800                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 157,465,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 157,465,800              

รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อม ัน่ 157,465,800              

งบบคุลากร 146,384,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 132,585,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 108,281,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 4,833,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 0 7,920,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 8,490,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 3,060,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,799,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 0 8,792,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 5,006,400                    

งบด าเนินงาน 11,080,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,080,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ บาท 0 7,325,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการใน

ต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิน่ บาท 0 1,113,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,440,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 201,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,934,894,900            

นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,934,894,900            

ตดิตาม จดัท า น าเสนอและท าความเขา้ใจในนโยบายและมาตรการดา้นการคลงั 

ระบบการเงนิ และเศรษฐกจิมหภาคและระหวา่งประเทศ 1,934,894,900            

งบด าเนินงาน 49,627,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,791,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ บาท 0 764,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งใน บาท 0 723,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ บาท 0 530,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ บาท 0 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,356,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม ครัง้ 0 1,881,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดส านกังานในต่างประเทศ บาท 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ บาท 0 478,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายที่สถานเอกอคัรราชทูตไทยเรียกเกบ็ บาท 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบเบี้ยประกนัสุขภาพลูกจา้งทอ้งถิน่ บาท 0 372,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตใ์นต่างประเทศ บาท 0 734,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโยกยา้ยสบัเปลีย่นผูด้  ารงต าแหน่งอคัร

ราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกจิและการคลงัประจ าสหราชอาณาจกัรและยโุรป บาท 0 3,214,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโยกยา้ยสบัเปลีย่นผูด้  ารงต าแหน่งอคัร

ราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกจิและการคลงัประจ ากรุงโตเกยีว บาท 0 1,369,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ (เช่ารถเสริม) บาท 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย บาท 0 9,265,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,948,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 641,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุที่สถานเอกอคัรราชทูตไทยเรียกเกบ็ บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 154,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 2,630,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 274,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 980,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 12,835,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 788,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเกบ็ บาท 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 3,991,000                    

งบลงทนุ 6,796,600                 

ครุภณัฑ์ 6,796,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 152,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 บาน  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 8 36,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 5 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ 4 ทศิทาง ขนาด 42,000 บทียูี  

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกบานเลือ่น  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 10,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,548,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์ส านกังานเศรษฐกจิการ

คลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 4 2,972,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 984,100                      

รายการระดบัที1่: โครงการงานติดตามการตรวจสอบการด าเนินงาน

ผูป้ระกอบการธุรกจิพโิกไฟแนนซ ์ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 561,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า  ส านกังาน

เศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA  ส านกังานเศรษฐกจิ

การคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ ี ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 3 57,600                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 112,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิทิลั พรอ้มอปุกรณ์  ส านกังาน

เศรษฐกจิการคลงั  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 112,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,878,470,800            

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเวทสี านกังานเศรษฐกจิการคลงั (FPO 1 3,426,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการการแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการ โครงการ 1 4,621,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการการป้องปรามการเงนินอกระบบ โครงการ 1 3,487,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance บาท 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: การบริจาคเงนิส าหรบัการเพิม่ทุนกองทุนพฒันาเอเชยี 

ครัง้ที่ 10 (ADF : XI) บาท 0 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: การบริจาคในการเพิม่ทุนสมาคมพฒันาการระหวา่ง

ประเทศ (International Development Association (IDA)) ครัง้ที่ 17 บาท 0 17,850,000                   

รายการระดบัที1่: การช าระค่าหุน้ในธนาคารเพือ่การลงทุนในโครงสรา้ง

พื้นฐานเอเชยี Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) บาท 0 1,798,650,000               

รายการระดบัที1่: การบริจาคในการเพิม่ทุนสมาคมพฒันาการระหวา่ง

ประเทศ (International Development Association : IDA) ครัง้ที่ 18 บาท 0 15,450,000                   

รายการระดบัที1่: การบริจาคเงนิส าหรบัการเพิม่ทุนในกองทุนพฒันาเอเชยี 

ครัง้ที่ 11 (ADF : XII) บาท 0 14,472,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 299,624,000              

กองทนุการออมแหง่ชาติ 299,624,000              

กองทนุการออมแหง่ชาติ 299,624,000              

งบรายจ่ายอื่น 299,624,000              

รายการระดบัที1่: โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ บาท 0 299,624,000                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 8,374,131,800            

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 8,374,131,800            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,138,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,138,000                เสริมสรา้งความเขา้ใจและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุ

วฒันธรรม 1,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความเขา้ใจและถา่ยทอดองค์

ความรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 0 1,800,000                    

จดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ 26,350,000                

งบรายจ่ายอื่น 26,350,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยใน 0 26,350,000                   

ส่งเสริมความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบัประเดน็จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,988,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,988,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศ

เกี่ยวกบัประเด็นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,988,000                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 3,438,000                 

โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 3,438,000                 

การสรา้งความเขา้ใจกบัสหรฐัฯ เกี่ยวกบัการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยข์องไทย 2,310,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,310,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขา้ใจกบัสหรฐัฯ เกี่ยวกบัการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยข์องไทย 0 2,310,000                    



193 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

เขา้ร่วมการประชมุกระบวนการบาหลแีละการประชมุภายใตก้รอบอนุสญัญาวา่ดว้ย

การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาตทิีจ่ดัต ัง้ในลกัษณะองคก์รและพธิสีารแนบทา้ยและ

จดัการประชมุในไทย 1,128,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,128,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเขา้ร่วมประชมุกระบวนการบาหลี

และจดัประชมุในไทย 0 1,128,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 103,267,800              

โครงการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและรกัษาผลประโยชนข์องชาตดิา้นความ

ม ัน่คง 103,267,800              

ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและรกัษาผลประโยชนข์องชาตดิา้นความม ัน่คง 103,267,800              

งบรายจ่ายอื่น 103,267,800              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นเขตแดนระหวา่งไทยกบั

ประเทศเพือ่นบา้น 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรไ์ทยต่อโลก 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืดา้นการเมอืงและ

ความม ัน่คงในกรอบอาเซยีน 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความม ัน่คงกบัประเทศเพือ่น

บา้นและแกไ้ขปญัหาขา้มชาติ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัความเป็นอยู่ผูห้นีภยัการสูร้บจาก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหลงัค าพพิากษาคดปีราสาทพระ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสมัมนากฎหมายระหวา่งประเทศระดบัภูมภิาค

ของสหประชาชาติ 0 2,267,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 4,349,369,700            

โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่ง

ประเทศ 46,000,000                

ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 46,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 46,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการรกัษาพฒันาและส่งเสริม

ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิของไทย 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิส่งเสริมสนิคา้และธุรกจิฮา

ลาลในต่างประเทศ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิส่งเสริมนโยบายครวัไทยสู่

ครวัโลกในต่างประเทศ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของ

ภาคเอกชนไทยกบันานาประเทศ 0 10,000,000                   

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 371,218,000              

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 371,218,000              

งบด าเนินงาน 85,418,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 85,418,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลบ ารุงรกัษาอาคารที่ท  าการ ท าเนียบ

เอกอคัรราชทูตและบา้นพกักงสุลใหญ่ที่รฐับาลไทยถอืกรรมสทิธิ์ 0 85,418,000                   

งบลงทนุ 51,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,800,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 51,800,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบอาคารกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 51,800,000                   

งบรายจ่ายอื่น 234,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิทมีประเทศไทย 0 234,000,000                 

โครงการส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยในกรอบทวภิาคี 1,239,735,200            

ส่งเสริมความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ 521,019,600              

งบอดุหนุน 469,129,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 469,129,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเขา้ร่วม

เป็นสมาชกิ 0 43,129,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการใหค้วามช่วยเหลอืและความร่วมมอื

ทางดา้นวชิาการและเศรษฐกจิแก่ต่างประเทศ 0 388,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการเดนิทางส าหรบัผูร้บัทุนรฐับาล

ต่างประเทศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนแผนงานพฒันาชมุชนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการสรา้งความตระหนกัและเตรียมความ

พรอ้มส าหรบัโรคติดต่อและโรคอบุตัิใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพือ่นบา้น 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาฝีมอืแรงงานตามแนวชายแดนไทย -

 เพือ่นบา้น 0 11,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 51,890,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 5,827,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 707,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 7,181,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบั 0 38,173,700                   

ส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยกบัประเทศยทุธศาสตรแ์ละนานาประเทศ 718,715,600              

งบอดุหนุน 356,214,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 356,214,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการใหค้วามช่วยเหลอืและความร่วมมอืทาง

วชิาการและเศรษฐกจิแก่ต่างประเทศดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 0 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 

สยามบรมราชกมุารี แห่ง 0 275,414,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการพระราชด าริเพือ่ร่วมมอืและแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ดา้นวชิาการกบัต่างประเทศของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ครัง้ 0 15,800,000                   

งบรายจ่ายอื่น 362,501,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 63,893,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 4,057,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่ 0 8,322,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสนัถวไมตรี โครงการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 69,979,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเฉลมิฉลองความสมัพนัธก์บัประเทศต่าง ๆ 0 4,138,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละขยายความ

ร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้น 0 45,249,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มูลและองคค์วามรูด้า้นการ 0 3,861,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายยทุธศาสตรส่์งเสริมผลประโยชนไ์ทยในแอฟริกา 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิตามสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงดา้นการต่างประเทศ 0 115,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่มติรประเทศที่ 0 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมคัรเป็นสมาชกิฐานขอ้มูลออนไลน์

กฎหมายระหวา่งประเทศ 0 1,000,000                    

โครงการส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยในกรอบพหภุาคี 1,228,752,800            

ส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยในประชาคมอาเซยีนและกรอบความร่วมมอืพหภุาคี 1,228,752,800            

งบอดุหนุน 506,957,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 506,957,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเขา้ร่วม

เป็นสมาชกิ 0 486,957,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการความร่วมมอืกบัแหลง่ความ

ช่วยเหลอืต่าง ๆ ที่ใหก้บัประเทศก าลงัพฒันาอืน่ ๆ ตามขอ้ตกลงระหวา่ง 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมอาเซยีนประเทศไทย 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 721,795,500              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 35,697,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรมประจ าปีอาเซยีน 0 38,324,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 3,840,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,580,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาความร่วมมอืในกรอบ

ภูมภิาคและอนุภูมภิาค 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกจิยทุธศาสตรพ์หุภาคีและ

ประเด็นระหวา่งประเทศที่ส  าคญั 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชน 0 5,442,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของ 0 37,097,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นส่งเสริมบทบาทของไทยใน

การประชมุสมชัชาสหประชาชาติ 0 23,183,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นประธานอาเซยีนของไทยและการ

ประชมุอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ครัง้ 0 546,628,600                 

โครงการภารกจิการทูตเพือ่ประชาชน เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศ และบริการดา้นการ

ต่างประเทศ 1,463,663,700            

คุม้ครองและส่งเสริมผลประโยชนข์องคนไทยในต่างประเทศ บริการดา้นกงสุล และ

พธิกีารทูต 94,031,800                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืคนไทยที่ตกทุกขไ์ดย้ากในต่างประเทศ 0 20,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 74,031,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมคนไทยในต่างประเทศ 0 39,634,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,882,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมบทบาทผูแ้ทนของไทยใน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความเขา้ใจดา้นการต่างประเทศ

ต่อสาธารณชน 0 5,250,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้สีญัชาติ

ไทยที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศ 0 16,413,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นเอกสทิธิ์

และความคุม้กนัทางการทูต 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินบทบาทผูแ้ทน

ของไทยในต่างประเทศ 0 4,000,000                    

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศและความเชื่อม ัน่ต่อไทย 77,036,000                

งบอดุหนุน 5,000,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: การประชาสมัพนัธก์ารต่างประเทศผ่านมูลนิธยิวุทูตความดี 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 72,036,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อประเทศไทย 0 66,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลกัดนัประเทศไทยสู่แถวหนา้ในเวทโีลก 0 5,736,000                    

พฒันาขดีความสามารถขององคก์ร 1,292,595,900            

งบด าเนินงาน 1,191,703,200            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 954,116,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,438,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 141,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 0 163,988,600                 

รายการระดบัที1่:  ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการในต่างประเทศ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 45,438,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 645,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 10,120,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,939,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 131,936,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,895,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 145,405,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 228,763,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแต่งกาย 0 11,930,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 32,464,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 23 6,301,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน ราย 0 13,413,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 25 4,323,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 709,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 5 1,780,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 51 14,637,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,293,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,838,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 25,366,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 657,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,169,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 7,868,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,256,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 145,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 237,586,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 52,991,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 17,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 36,350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 125,145,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,500,000                    

งบอดุหนุน 52,040,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 52,040,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาของนกัเรียนทุนรฐับาล

ของกระทรวงการต่างประเทศ 0 52,040,100                   

งบรายจ่ายอื่น 48,852,600                

รายการระดบัที1่: เงนิสนบัสนุนโรงเรียนนานาชาติ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 14,993,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติฯ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรดา้นการทูตและการ 0 28,635,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการงานบรรณสารและ

การใหบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศและแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการท างานภาครฐัและการใหบ้ริการประชาชน ชิ้นงาน 0 2,223,900                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 3,759,822,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาความร่วมมอืดา้นต่างประเทศ สรา้งและรกัษา

ผลประโยชนช์าติ 3,759,822,500            

เชื่อมโยงภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก 3,759,822,500            

งบบคุลากร 2,951,101,400            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 2,034,625,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1806 618,838,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิพ.ค.ท. อตัรา 69 13,890,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน อตัรา 427 39,231,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 240 30,993,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. อตัรา 640 1,308,253,000               

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 33 492,600                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 73 22,878,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 916,475,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 1278 904,438,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งลูกจา้งตามสญัญาจา้ง 4 2,913,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 49 9,124,100                    

งบด าเนินงาน 808,721,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 808,721,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ (ผูกพนัใหม)่ ราย 131 117,495,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 732,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 9 529,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 9 3,050,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการที่ปฏบิตัิงานจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 414 589,647,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 97,224,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 111,106,800              

พฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็นหุน้ส่วนการพฒันา

กบันานาประเทศ 111,106,800              

พฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลกและสรา้งความเป็นหุน้ส่วนการ

พฒันากบันานาประเทศ 111,106,800              

งบลงทนุ 111,106,800              

ครุภณัฑ์ 50,766,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,878,700                    
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รายการระดบัที1่: ตูบ้านเปิดทบึประตู 2 ประตู จดัเอกสารได ้2 ชัน้    แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 11,700                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งบนโลง่ลา่งปิดช ัน้บนโลง่ ช ัน้ลา่งเป็นบานเปิดทบึ 2 

ประตู แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์VOIP แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 175,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แบบลอ้เลือ่นมทีา้วแขน   แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 40 380,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แบบลอ้เลือ่นไม่มทีา้วแขน   แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 6 22,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แบบลอ้เลือ่น (ระดบัผูบ้ริหาร)   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบลอ้เลือ่น   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนงั   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ แบบต่อท่อฝงัเพดาน   แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตวั 4 18,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 3 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20 

แผ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 49,500                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 25 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกั   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: แท่นตดักระดาษ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี แท่น 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานพงิระดบัไหล ่  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ตวั 20 59,800                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รสาย ใหส้ญัญาณเสยีงคมชดัแมใ้ชง้านใน

ระยะไกล    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20 

แผ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 49,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าบตัรประจ าตวันกัการทูต แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 144,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์อืถอื ความจไุม่นอ้ยกวา่ 128 GB แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 238,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 10 

แผ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 49,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 3 13,500                        

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกัลอ้เลือ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานตวัแอล พรอ้มตูข้า้งและลิ้นชกั   แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 4 74,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 4 32,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟารบัแขก   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 2 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 10 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แผนที่   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์VOIP   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้นัชื้น ขนาด 550 ลติร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 52,700                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน (ส าหรบัเจา้หนา้ที)่   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 16 47,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 10 16,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 20 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรดักลอ่งกึ่งอตัโนมตัิ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 30 33,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร แบบกระจกบานเลือ่น   แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 8 50,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน แบบหนงั (อธบิด)ี   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 10,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน แบบหนงั (รองอธบิด)ี   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 2 19,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน  แบบหนงั (ผูอ้  านวยการ)   แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 5 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานของขา้ราชการ ระดบั 8 (ผุอ้  านวยการ)    แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟาในหอ้งท างานของขา้ราชการระดบั 8 

(ผูอ้  านวยการ)   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูไ้ซตบ์อรด์เกบ็เอกสาร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20 

แผ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 148,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก โซฟาหนงัสงัเคราะห ์สดี  า   แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์อืถอื ความจไุม่นอ้ยกวา่ 64 GB แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบเคลือ่นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 131,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 6 197,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20 

แผ่น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ช ัน้เดยีว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี คนั 1 11,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบบตัร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคิดเลขแบบพมิพ ์แสดงผลสูงสุด 12 หลกั   แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 17 76,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 5 24,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศตัง้พื้น   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 48,400                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์อืถอื   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 6 45,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,468,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผล  แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 109 2,289,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 49 735,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 17 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 770,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบพกพา  เขตราชเทว ีจงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ส าหรบังานดา้นประชาสมัพนัธ ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์ขาวด า แบบ network (50หนา้/

นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบพกพา (ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ ด า

1200*1200 dpi ส4ี800*1200 dpi ความเร็ว ด า ไม่นอ้ยกวา่18แผ่น/นาท ี 

สไีม่นอ้ยกวา่ 17แผ่น/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบพกพา(ภาพถา่ยขนาด 4*6น้ิว) ความ

ละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 9600*2400 dpi  ความเร็วด าไม่นอ้ยกวา่ 9แผ่น/นาท ีสี

ไม่นอ้ยกวา่ 5แผ่น/นาท ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทาง (router) ระหวา่งอาคารศรีอยธุยา

และอาคารกรมการกงสุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,091,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบ wifi  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,375,400                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครือขา่ยคอมพวิเตอรส์  าหรบัโครงการระบบ

อนิเตอรเ์น็ตชดุใหม่ (New Internet Public Zone) แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,776,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ Virtualization, Server, V-SAN Storage, 

Software ระบบ Backup พรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัโครงการระบบอนิเตอรเ์น็ต

ชดุใหม่ (New Internet Public Zone) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 127,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์IMAC แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 54,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบถงุเมลก์ารทูต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบแคชเชยีร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบบญัชถีอืจ่ายเงนิเดอืน แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟลว์อลส าหรบัโครงการระบบอนิเตอรเ์น็ตชดุใหม่ 

(New Internet Public Zone) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Email Gateway แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลบนเครือขา่ย   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 44,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 3kVA แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 140,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 374,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - เยน็ 2 หวักอ๊ก   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เตา 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้รอ้น-น า้เยน็   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 27,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 104,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เตา 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแม่เหลก็ไฟฟ้า แบบอนิฟาเรด แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เตา 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 13,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูน้ า้ดื่มชนิดรอ้น/เยน็ 2 กอ๊ก   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 10,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,045,300                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24.2 ลา้นพกิเซล   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโิอ ซูมออปติคอล 30x   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดิโีอ ความละเอยีด 8.29 ลา้นพกิเซล   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล ความละเอยีด 24.3 เมกะพกิเซล   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดิโีอ ซูมออปติคอล 12x   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 73,900                        

รายการระดบัที1่: โปรเจคเตอร ์ความสวา่ง 2,800 lumens   แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,900                        

รายการระดบัที1่: เลนส ์กลอ้งถา่ยรูป   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เลนส์ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: แฟลช   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งวดีโีอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี อนั 2 11,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัส่งไวเลสไมโครโฟนไรส้าย   แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดิโีอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เมมโมรี่การด์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี อนั 4 12,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร อนั 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคไ์รส้าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ฮารด์ดสิพกพา ขนาดความจ ุ2.0 TB แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: กระเป๋าใส่กลอ้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ใบ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูป   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 1 58,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 23,200                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ ความจ ุ64 GB   แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคล์อยส าหรบัใชป้ระชมุ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 198,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงแถลงขา่วแบบเคลือ่นยา้ย   แขวงทุ่งพญาไท

 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประชมุสาย Digital System หอ้งประชมุ 1 ชดุแขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 415,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุระบบดจิติอลส าหรบัหอ้งประชมุกรม

อาเซยีน   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องเสยีงรบัส่งสญัญาณไมค ์Infrared ล าโพง 

พรอ้มเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ์ในหอ้งประชมุพรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์บรรยายแบบไรส้าย   แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 98,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,340,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,340,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมทางเทา้หนา้อาคาร A และทางเดนิ

บริเวณอาคารสวสัดกิารและโรงเพาะช าในบริเวณกระทรวงการต่างประเทศ 

ถนนศรีอยธุยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 900,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมรอยผนงัแตกรา้วโถงบนัไดอาคาร A 

อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 211,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมงานกนัซมึพื้นดาดฟ้ากระทรวง Zone

 A,C,D และ E (Phase 3) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 9,132,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ายงิซลิโิคนกระจกและกระเบื้องผนงัอาคารติดฝัง่คอรด์

ลายไทย Zone C,D,E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 586,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงทางเทา้และทางลาด ขึ้น-ลง ของคนพกิาร 

อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 150,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งประชมุวเิทศ

สโมสรและหอ้งประชมุนราธปิ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรี

อยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 23,481,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท าระบบโสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งสตัตบงกช 

อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 71,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบส่องสวา่งในหอ้งประชมุวเิทศสโมสรและ

โถงทางเดนิวเิทศสโมสร อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,025,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบส่องสวา่งและติดต ัง้โคมไฟบริเวณหวัเสา

ร ัว้เหลก็รอบอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,104,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบปรบัอากาศแบบปรบัน า้ยาแปรผนั

อตัโนมตัิ (Variable Refrigerant Flow) (Phase 1) อาคารกระทรวงการ

ต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 5,610,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและติดต ัง้อปุกรณ์หอ้งเตรียมอาหาร  

กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี งาน 1 1,006,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่ท  างานกรมสารนิเทศ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งแถลงขา่วและหอ้งท างานของผูส้ือ่ขา่วกรม

สารนิเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 2,177,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกับริหารการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเปลีย่นพรมและมู่ลีภ่ายในกรมเศรษฐกจิระหวา่ง

ประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งครวัของกรมองคก์ารฯ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 31,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ช ัน้ 3 กรมอเมริกาฯ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,980,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเปลีย่นพรมกรมอเมริกาฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเปลีย่นมู่ลีก่รมอเมริกาฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,431,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานของกรมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,589,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 15,989,000                

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 15,989,000                

การเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 15,989,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,989,000                

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงาน

ภาครฐั แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 15,989,000                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 3,300,478,900            

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 804,680,600              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 270,040,000              

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่ว เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการ

ทอ่งเทีย่วและบริการ 149,836,000              
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ส่งเสริมสนบัสนุน ด าเนินงาน และบูรณาการงานบริหารจดัการ ดา้นการทอ่งเทีย่วและ

บริการ 149,836,000              

งบรายจ่ายอื่น 149,836,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนปฏบิตัิการพฒันาการท่องเที่ยว

ประจ าเขตพฒันาการท่องเที่ยว โครงการ 0 14,943,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยท่องเที่ยวโดยชมุชน โครงการ 0 6,966,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัรวบรวมขอ้มูลสถติิและรายไดด้า้นการ รายการ 0 37,654,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัท าบญัชปีระชาชาติดา้นการท่องเที่ยว รายการ 0 26,818,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัติดตามและประเมนิผลขอ้มูลดา้นการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย รายการ 0 4,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัท าตวัชี้วดัภาวะเศรษฐกจิการท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพและส ารวจทศันคติ และความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติที่เดนิทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รายการ 0 5,971,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาผลกระทบของอตุสาหกรรมการ โครงการ 0 5,408,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้มูล Big Data เพือ่การท่องเที่ยว โครงการ 0 27,386,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและยกระดบัขอ้มูลดจิทิลัดา้นการ โครงการ 0 20,047,800                   

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 120,204,000              

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 120,204,000              

งบรายจ่ายอื่น 120,204,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอ านวยการแกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยวถกู

หลอกลวงและช่วยเหลอืนกัท่องเที่ยว โครงการ 0 63,645,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธแ์ละเตือนภยัดา้นการ โครงการ 0 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ รายการ 0 7,825,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน

เพือ่แกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยว รายการ 0 6,801,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที่ยวในเขต

พื้นที่เมอืงชายแดน รายการ 0 4,957,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื โครงการ 0 6,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวทางน า้ โครงการ 0 3,865,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เชงิกฬีา (Sports Tourism) รายการ 0 8,444,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานดา้นความปลอดภยัการ

ท่องเที่ยวของไทย รายการ 0 3,213,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่มโยง

เสน้ทาง R3A ไทย ลาว และจนี โครงการ 0 4,818,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุม่มสุลมิ โครงการ 0 4,122,700                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 204,928,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 204,928,000              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 204,928,000              

งบบคุลากร 196,827,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 188,000,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 427 148,937,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานใน 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14 336,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 97 7,627,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 8 260,500                      
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 161 10,315,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 5 78,200                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 66 20,404,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 1 16,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 1 24,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,827,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 34 8,827,300                    

งบด าเนินงาน 8,100,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,100,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 131 5,738,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 10 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 5 1,831,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 34 297,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 183,835,600              

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 183,835,600              

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการทอ่งเทีย่วสู่การปฏบิตั ิและ

ตดิตามประเมนิผล 166,868,800              

งบด าเนินงาน 87,769,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,024,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,719,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 8,904,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,033,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,385,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 164,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 542,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ที่น ัง่ ดเีซล ส่วนกลาง คนั 7 2,079,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ คนั 7 2,116,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ที่น ัง่ ดเีซล ส่วนภูมภิาค คนั 55 12,652,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 128,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,744,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,584,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 918,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,412,300                    
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งบลงทนุ 2,636,900                 

ครุภณัฑ์ 2,636,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 609,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิทิลั (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีแขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ

ศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บารสู์ง ขาเหลก็ชบุโครเมยีม แขวงวดัโสมนสั เขต

ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตวั 3 11,100                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 6,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิทิลั (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 20 แผ่นต่อนาท ีแขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 360,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ

ศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,020,600                    

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920*1,080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ

ศตัรูพ่าย จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: จอวดีทิศันป้์ายประชาสมัพนัธก์ลางแจง้ (Outdoor Full 

Color Screen) แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

งบอดุหนุน 7,935,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,935,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิองคก์ารท่องเที่ยวโลก (WTO) รายการ 0 6,266,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซยีน (ASEAN รายการ 0 1,039,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส านกังานประสานการท่องเที่ยวลุม่แม่น า้โขง 

GMS (MTCO) รายการ 0 630,000                      

งบรายจ่ายอื่น 68,526,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ โครงการ 0 20,984,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังานเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โครงการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรค์วาม

ร่วมมอืดา้นการท่องเที่ยวภายใตก้รอบความร่วมมอือาเซยีน โครงการ 0 7,510,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลงานการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิตัิราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา โครงการ 0 1,534,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายหลกัสูตรการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ

ส าหรบับุคลากรในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาเพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โครงการ 0 1,601,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นการท่องเที่ยว

ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางเพือ่เสริมสรา้งขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นการท่องเที่ยวในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก โครงการ 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัท่องเที่ยวโลก รายการ 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่ง รายการ 0 1,555,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กฬีา และวฒันธรรม โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายหลกัสูตรการพฒันานกับริหารการท่องเที่ยวและ

กฬีา ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง เพือ่เสริมสรา้งขดีความสามารถใน

การบริหารจดัการการท่องเที่ยวและกฬีาเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รสู่ประเทศไทย โครงการ 0 2,454,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขบัเคลือ่นความร่วมมอืดา้น

การท่องเที่ยวและกฬีาตามกรอบความร่วมมอืในระดบัทวภิาคี โครงการ 0 4,523,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ ACMECS 

ระหวา่งประเทศลุม่แม่น า้อริวด-ีเจา้พระยา-แม่โขง และการประชมุที่เกี่ยวขอ้ง โครงการ 0 10,013,400                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 16,966,800                

งบด าเนินงาน 6,230,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,280,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,450,000                    

งบลงทนุ 1,097,000                 

ครุภณัฑ์ 1,097,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,097,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือ{{LF}}ชนิด

 LED ส ีแขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  แขวงวดั

โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตวั 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 

ขนาด 8 ช่อง แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตวั 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่ 

ส าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตวั 16 368,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตวั 6 198,000                      

งบรายจ่ายอื่น 9,639,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบส านกังานอตัโนมตัิ 

(Office Automation System) โครงการ 0 6,549,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการเชือ่มโยงเวบ็ไซตห์น่วยงานใน

สงักดัส านกังานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา โครงการ 0 3,090,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 145,877,000              

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 145,877,000              

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 145,877,000              

งบด าเนินงาน 13,877,400                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,877,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ คนั 8 2,961,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ที่น ัง่ ดเีซล ส่วนภูมภิาค คนั 24 10,916,000                   

งบรายจ่ายอื่น 131,999,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ โครงการ 0 6,312,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงานส านกังานการ

ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดั โครงการ 0 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมการกฬีาและนนัทนาการ

เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชวีติ 0 7,132,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมการกฬีา เพือ่กระตุน้ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก โครงการ 0 1,555,000                    

กรมพลศึกษา 956,318,100              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 61,316,700                

โครงการกฬีาและนนัทนาการเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 61,316,700                

ส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีติทีด่ี 61,316,700                

งบรายจ่ายอื่น 61,316,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการแขง่ขนักฬีาและการออกก าลงักาย  0 61,316,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 580,941,000              

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 580,941,000              

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 580,941,000              

งบอดุหนุน 21,480,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,480,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมมาตรฐานผูฝึ้กสอนกฬีาและผู ้ 0 13,131,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมกฬีา 1 โรงเรียน 1 ชนิดกฬีา 0 8,349,000                    

งบรายจ่ายอื่น 559,460,500              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการกฬีาและนนัทนาการมวลชน 0 177,803,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรียน นกัศึกษา 0 86,406,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการแขง่ขนักฬีาระหวา่งโรงเรียน

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 0 46,768,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกฬีาข ัน้พื้นฐาน  0 15,362,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการแขง่ขนัฟตุบอลเยาวชนและประชาชน 0 78,818,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกฬีาผูสู้งอายุ 0 18,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษแ์ละเผยแพร่ศิลปมวยไทย 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกจิกรรมดนตรีเพือ่พฒันาเด็กและ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกฬีาพฒันาสุขภาวะกลุม่ 0 17,047,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการออกก าลงักายและกฬีาเพือ่ 0 3,532,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาฐานขอ้มูลดา้นการออก

ก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาเครือขา่ยนนัทนาการกรม 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมนนัทนาการเพือ่ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 0 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ดว้ยวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมวถิชีวีติตามแนวคิดวทิยาศาสตร์

การกฬีาเพือ่การพฒันาสุขภาวะที่ย ัง่ยนื 0 11,048,900                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู ้วจิยั

นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 0 3,643,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบมาตรฐานผูฝึ้กสอน

กฬีาและผูต้ดัสนิกฬีา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมอาสาสมคัรกฬีาและผูน้ าการออก 0 19,630,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 79,797,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 79,797,200                

บคุลากรภาครฐัดา้นการส่งเสริมและพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 79,797,200                

งบบคุลากร 78,410,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 76,952,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 203 62,179,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 0 217,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง ราย 18 1,653,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 2,967,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 37 9,934,900                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,457,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ ราย 7 1,457,100                    

งบด าเนินงาน 1,387,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,387,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 9 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 66,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 234,263,200              

บคุลากรดา้นการพลศึกษา กฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาไดร้บัการพฒันา 12,445,400                

ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาบคุลากรดา้นการพลศึกษา กฬีา นนัทนาการและ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 12,445,400                

งบด าเนินงาน 12,445,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,409,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 221,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย 0 30,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 700,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 5,085,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอก อตัรา 0 4,775,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพ ์วารสาร เอกสาร คู่มอื ปฏทินิและผลติสือ่ 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม  0 599,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม  0 599,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,810,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 500,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,481,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 87,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 18,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 66,600                        

ค่าสาธารณูปโภค 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 36,000                        
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เดก็ เยาวชน และประชาชนไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการและ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 221,817,800              

ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการกฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 215,118,600              

งบด าเนินงาน 104,370,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,993,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 19,937,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,257,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 770,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 17,083,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 34,579,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 7,006,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 9,912,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 5,588,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอก อตัรา 0 5,676,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพ ์วารสาร เอกสาร คู่มอื ปฏทินิและผลติสือ่ 0 476,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก แมลงและพาหะน าโรค 0 1,540,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวนหยอ่ม 0 2,257,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสระวา่ยน า้ 0 1,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมา บ ารุง รกัษา อปุกรณ์ เครื่องมอื 0 298,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลอปุกรณ์ระบบ CCTV 0 442,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,102,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนต์ 0 23,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,900,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและน า้มนัหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,117,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑท์างการแพทย์ 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 23,376,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 452,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 19,374,400                   

งบอดุหนุน 4,970,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,970,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รกฬีานกัเรียนระหวา่ง 0 110,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมกจิกรรมกฬีาข ัน้พื้นฐานและ

กฬีามวลชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ 0 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริม สนบัสนุน นนัทนาการในเด็ก

และเยาวชน เพือ่สรา้งชือ่เสยีงใหแ้ก่ประเทศในระดบันานาชาติ 0 1,650,000                    

งบรายจ่ายอื่น 105,777,800              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ส่งเสริมกฬีา นนัทนาการและการ

ออกก าลงักาย 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งการรบัรูด้า้นพลศึกษา กฬีา 

นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  0 3,155,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานอปุกรณ์ สถานที่ และสิง่

อ  านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันากฬีาส าหรบันกัเรียน

คนพกิารและบุคคลพเิศษ  0 17,491,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันากฬีานกัเรียนเพือ่การ

แขง่ขนัในระดบันานาชาติ 0 34,500,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกฬีาเด็กเลก็ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพลศึกษา กฬีา นนัทนาการและ  0 7,281,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกจิกรรมนนัทนาการผูสู้งอายุ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันากจิกรรมนนัทนาการใน

เด็กและเยาวชน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมนนัทนาการพฒันาคุณภาพชวีติ

กลุม่บุคคลพเิศษและผูด้อ้ยโอกาส 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมนนัทนาการและการละเลน่พื้นบา้น 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและอนุรกัษภู์มปิญัญานนัทนาการ  0 3,000,000                    

จดัหาและพฒันาฐานขอ้มลูดา้นกฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 6,699,200                 

งบด าเนินงาน 6,699,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,799,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ระบบ 0 3,810,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแล ปรบัปรุง รกัษาและพฒันาระบบ ระบบ 0 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแล ปรบัปรุง บ ารุง รกัษาและพฒันาระบบ

เวบ็ไซตแ์ละ Mobile Appication ระบบ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแล ปรบัปรุง บ ารุง รกัษาและพฒันาระบบ

เครือขา่ยและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ 0 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 989,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,900,000                    

กรมการทอ่งเทีย่ว 1,539,480,200            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 529,731,200              

โครงการส่งเสริมและสรา้งประสทิธภิาพดา้นการทอ่งเทีย่ว 37,975,300                

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 37,975,300                

งบรายจ่ายอื่น 37,975,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัการทดสอบความรู ้

ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิน าเที่ยวและ 0 8,580,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอบรมมคัคุเทศกเ์พือ่รองรบัการ

ต่ออาย ุใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ส าหรบักรณีการเปลีย่นผ่านประเภท

ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 0 14,270,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมสรา้งเสริมสมรรถนะและพฒันา

ศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่มคัคุเทศกแ์ละบุคลากรดา้นการ 0 7,653,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอบรมเจา้บา้นนอ้ยและการเป็นเจา้บา้นที่ดี

ภาคประชาชนและผูเ้กี่ยวขอ้งดา้นการท่องเที่ยว 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอบรมเพือ่รองรบัการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอาเซยีน 0 4,870,900                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการ 128,386,500              

ส่งเสริม  พฒันา ยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบริการทอ่งเทีย่ว 128,386,500              

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชน 0 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 118,386,500              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละ

มอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพมาตรฐาน

คุณภาพสนิคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว 0 22,752,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยววถิไีทย

เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่และความย ัง่ยนืทางการท่องเที่ยว 0 2,614,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการประเมนิและรบัรองมาตรฐาน

แหลง่ท่องเที่ยว 0 3,909,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานธุรกจิน า

เที่ยว มคัคุเทศก ์และผูน้ าเที่ยว 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเทศกาลภาพยนตรต่์างประเทศที่ถา่ยท า

ในประเทศไทย 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการสรา้งภาพยนตรต่์างประเทศใน

ราชอาณาจกัร 0 40,000,000                   

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 363,369,400              

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 363,369,400              

งบด าเนินงาน 219,855,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 219,855,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 99,471,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพนกังานช่วยเหลอืต ารวจท่องเที่ยว 0 61,140,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษากลอ้ง CCTV 0 6,173,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 53,070,100                   

งบลงทนุ 75,000,000                

ครุภณัฑ์ 75,000,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 30 ฟตุ 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ล า 15 75,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 68,514,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรบั

แจง้เหตุนกัท่องเที่ยว 1155 และศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปญัหานกัท่องเที่ยว 0 21,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยั

และการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณี 0 9,587,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยั

และการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวทะเลไทย 2 0 30,712,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยั

และการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 0 7,014,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 767,811,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 767,811,400              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 98,932,800                

งบบคุลากร 96,346,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 63,253,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 152 58,902,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 975,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 1,521,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ (พ.ต.ก.) 0 234,000                      
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 5 1,619,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 33,093,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 127 33,093,300                   

งบด าเนินงาน 2,586,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,586,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 460,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,134,000                    

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นการรกัษาความปลอดภยัและใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 668,878,600              

งบบคุลากร 660,475,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 660,475,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2114 596,369,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 3,278,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 0 4,879,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 3,278,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่ดา้นป้องกนัและปราบปราม (ต.ป.ป.) 0 45,331,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่ดา้นสบืสวน (ต.ส.ส.) 0 6,018,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการต ารวจปฏบิตัิ

หนา้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 0 960,000                      

งบด าเนินงาน 8,403,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,403,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 8,107,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บั

เงนิเดอืนและค่าจา้งถงึข ัน้สูงของอนัดบั 0 55,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัผูป้ฏบิตัิหนา้ที่พเิศษในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 241,937,600              

มาตรฐานบริการและแหลง่ทอ่งเทีย่ว 64,228,000                

พฒันามาตรฐานบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 59,568,800                

งบด าเนินงาน 39,110,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,291,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,795,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,698,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,604,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,867,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 704,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง คนั 4 1,293,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ คนั 8 3,168,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 640,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,818,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 678,500                      

งบลงทนุ 2,264,400                 

ครุภณัฑ์ 2,264,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,264,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 15 429,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 7 253,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 30 1,206,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 8 376,000                      

งบอดุหนุน 11,200                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิ Long Stay Foundation Japan 0 11,200                        

งบรายจ่ายอื่น 18,182,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและพฒันาปรบัปรุงคุณภาพและ

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหวา่งประเทศ 0 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการเพือ่ส่งเสริมความ

ร่วมมอืการพฒันาการท่องเที่ยวเชงินิเวศในภูมภิาคอาเซยีน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการอบรมใหค้วามรูด้า้นการท่องเที่ยว

อยา่งมจีริยธรรมใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีน+3 0 1,944,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการเพือ่ส่งเสริมการ

จดัการการท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวมรดกทางวฒันธรรมในอนุภูมภิาคลุม่ 0 1,170,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการเพือ่ส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเที่ยวทางทะเลภายใตก้รอบความร่วมมอื IMT-GT 0 1,368,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพทางการท่องเที่ยวที่

ปลอดภยัและเป็นธรรม 0 3,000,000                    

พฒันามาตรฐานแหลง่ทอ่งเทีย่ว 4,659,200                 

งบด าเนินงาน 4,659,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,659,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,165,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

การอนุญาตการประกอบธุรกจิน าเทีย่ว มคัคุเทศก ์ผูน้ าเทีย่ว และการถา่ยท าภาพยนตร์

ต่างประเทศในประเทศไทย 67,611,000                

การจดทะเบยีนธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ 32,240,900                

งบด าเนินงาน 20,169,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,536,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 656,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,508,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,019,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,217,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ คนั 4 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 432,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,632,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 576,400                      

งบอดุหนุน 8,800                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาพนัธส์หพนัธม์คัคุเทศกโ์ลก (World 

Federation of Tourist Guide) 0 8,800                         

งบรายจ่ายอื่น 12,063,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจปฏบิตัิตามกฎหมายใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 และแกไ้ขเพิม่เติม 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 0 1,813,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแนวทางการก ากบัดูแลและพฒันา

ศกัยภาพธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศกใ์หม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพือ่รองรบัการประกาศเขตพื้นที่

เพือ่การท่องเที่ยวในทอ้งถิน่หรือชมุชนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิน าเที่ยว 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก ากบัดูแล ติดตาม และประเมนิคุณภาพ

โครงการฝึกอบรม มคัคุเทศกแ์ละผูน้ าเที่ยวของสถาบนัการศึกษา 0 1,449,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัมคัคุเทศกไ์ทย 21 มถินุายน 0 500,000                      

ส่งเสริม สนบัสนุนกจิการภาพยนตร ์ท ัง้ภาคผลติ ภาคบริการและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง 17,979,700                

งบด าเนินงาน 6,232,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,232,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

งบอดุหนุน 39,700                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคมกรรมการภาพยนตรน์านาชาติ (AFCI) 0 23,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิเครือขา่ยคณะกรรมการภาพยนตรแ์ห่งเอเชยี 0 16,000                        

งบรายจ่ายอื่น 11,708,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดั Road Show และจดันิทรรศการร่วม

ในเทศกาลภาพยนตรใ์นต่างประเทศ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระสานและ

ผูป้ระกอบการถา่ยท าภาพยนตรต่์างประเทศในประเทศไทย 0 324,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ

พจิารณาบทภาพยนตรแ์ละการก ากบัดูแลการถา่ยท าภาพยนตร์ 0 1,384,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชมุหรือสมัมนาร่วมกบัสมาคม

 คณะกรรมการภาพยนตรน์านาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ 0 1,000,000                    

การดูแล รกัษา และพฒันาระบบสารสนเทศของกรมการทอ่งเทีย่ว 17,390,400                

งบด าเนินงาน 4,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 12,790,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ ดูแล และบ ารุงรกัษา

อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์เครือขา่ย ระบบรกัษาความปลอดภยัเครือขา่ย

 และหอ้งปฏบิตัิการระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์ของกรมการท่องเที่ยว 0 6,804,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลทางโทรศพัท ์

DOT Call Center 0 4,486,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบการบริหารจดัการความ

ม ัน่คงปลอดภยัขอ้มูลสารสนเทศ ของกรมการท่องเที่ยว (ISMS 0 1,500,000                    

การใหบ้ริการดา้นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั 110,098,600              

รกัษาความปลอดภยัและใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 110,098,600              

งบด าเนินงาน 110,098,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,328,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 484,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 9,402,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,030,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,353,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซซี)ี คนั 7 2,385,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถสายตรวจรถบรรทุก(ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 คนั 10 2,177,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ายตรวจพรอ้มอปุกรณ์ คนั 131 28,508,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ายตรวจ คนั 20 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 2,000-2,400 ซซี ีพรอ้ม คนั 8 3,578,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตข์นาด 1,600 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ คนั 50 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนตบ์รรทุกดเีซล ขนาด 1 ตนั 

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 2,400 ซซี ีพรอ้มอปุกรณ์ คนั 10 2,119,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,770,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 723,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,593,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,278,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 12,848,673,800           
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ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,023,925,700            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 143,656,000              

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 143,656,000              

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 143,656,000              

งบด าเนินงาน 160,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 160,000                      

งบอดุหนุน 143,496,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 143,496,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 143,496,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 96,884,900                

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 29,783,100                

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 29,783,100                

งบด าเนินงาน 6,089,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,089,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,783,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,171,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,395,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 184,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 186,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000                        

งบรายจ่ายอื่น 23,693,200                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพือ่เชือ่มโยงระบบการ

คุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และเพือ่ติดตามขอ้มูลการด าเนินคดกีบั

ผูก้ระท าความผดิฐานคา้มนุษย์ 0 2,689,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 0 5,504,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการการท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทยประจ าปี ฉบบัภาษาองักฤษ 0 500,000                      

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 67,101,800                

การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายเพือ่การปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 1,068,600                 

งบด าเนินงาน 1,068,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,068,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,068,600                    

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 55,633,600                
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งบด าเนินงาน 55,633,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,633,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,686,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,671,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,956,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 29,920,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 10,399,600                

งบด าเนินงาน 10,399,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,399,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 463,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,494,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 5,642,500                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,271,600                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 2,271,600                 

ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 2,271,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,271,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นการส่งเสริมการมรีายได ้

และการมงีานท าของผูสู้งอายตุามนโยบายประชารฐัเพือ่สงัคมของกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 0 493,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายใุนภาวะพฤฒพลงัให ้

เกดิการยงัประโยชนด์า้นสงัคม (Productive Aging) 0 1,778,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 2,490,000                 

โครงการขบัเคลือ่นนโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายใหม้คีวามม ัน่คง

ในชวีติ 2,490,000                 

ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ 2,490,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,490,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานแผนบูรณาการ

การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 0 2,490,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 237,340,200              

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมอือาเซยีน 39,800,000                เสริมสรา้งและพฒันาความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการพฒันา

สงัคม 39,800,000                

งบรายจ่ายอื่น 39,800,000                

รายการระดบัที1่: การประชมุคณะมนตรีประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน

 (ASCC) / การประชมุเจา้หนา้ที่อาวุโสส าหรบัคณะมนตรีประชาสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซยีน (SOCA) 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการประชมุภาคประชาชนอาเซยีน 0 9,800,000                    

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 197,540,200              
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ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 197,540,200              

งบด าเนินงาน 107,140,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,140,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,971,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,103,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,985,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 43,323,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 284,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 7,548,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,024,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,140,000                   

งบอดุหนุน 90,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคมกรณีฉุกเฉิน 0 90,400,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 819,890,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 819,890,900              

รายจ่ายบคุลากรดา้นพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 819,890,900              

งบบคุลากร 792,416,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 606,026,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1581 520,527,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพี 13 172,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 121 14,586,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 33 777,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 27 648,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 340 23,784,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร 8 486,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 138 44,968,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 1 4,200                         

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 3 72,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 186,389,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 782 185,626,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 77 763,000                      

งบด าเนินงาน 27,474,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,474,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 525 16,743,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 6 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 1,144,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดน 111 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 782 6,815,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 719,871,700              

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 719,871,700              
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จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 135,220,700              

งบด าเนินงาน 116,595,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,032,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,992,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,723,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 16,373,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 3,435,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,840,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 18,530,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,638,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,562,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,804,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,216,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,238,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,303,500                   

งบลงทนุ 2,373,600                 

ครุภณัฑ์ 1,373,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ 

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุน

วชิาการ 2  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกั (แฟลต 2 ชัน้ ตึก ค)  

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 2  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว แห่ง 1 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 16,252,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 13,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

ดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 0 3,152,000                    

บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 57,416,800                

งบด าเนินงาน 48,900,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,794,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,404,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 18,390,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 12,105,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,105,700                   

งบลงทนุ 8,516,300                 

ครุภณัฑ์ 8,516,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,516,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย และอปุกรณ์

เครือขา่ยทดแทน  ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษย ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 2,258,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทดแทน 

 ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 5,378,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  าหรบัการประชมุ

ทางไกลออนไลน ์ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต (Web Conference) ส าหรบั

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12 ส านกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อม โครงการ 1 879,600                      

อ านวยการและสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 527,234,200              

งบด าเนินงาน 102,409,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,113,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,570,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 643,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,573,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 37,932,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,272,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 2,211,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 94,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 16,060,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 293,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 707,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 22,296,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,277,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 806,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,612,500                   

งบลงทนุ 424,824,700              

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,536,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 409,816,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งภายในอาคารกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย แห่ง 1 343,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าส่วนประกอบอาคารที่ท  าการกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย แห่ง 1 66,816,700                   

ค่าควบคุมงาน 13,720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารที่ท  าการกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรู แห่ง 1 13,720,000                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,520,400                 

โครงการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,520,400                 

ส่งเสริมและพฒันาความรูใ้หก้บัเครือขา่ยในการป้องกนัการทจุริต 1,520,400                 

งบด าเนินงาน 1,520,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,520,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,520,400                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,261,366,500            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 55,027,200                

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 55,027,200                

ช่วยเหลอืประชาชน 55,027,200                

งบด าเนินงาน 55,027,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,027,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,988,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,789,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,131,342,700            

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 725,823,400              

จดับริการเพือ่การช่วยเหลอืและคุม้ครอง 506,370,000              

งบด าเนินงาน 24,714,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,714,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 460,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 648,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 512,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 2,467,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,372,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 871,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 161,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 13,402,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 1,128,400                    

งบอดุหนุน 481,656,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 481,656,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสงเคราะหค์นไทยตกทุกขไ์ดย้ากในประเทศ 

กลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหผู์ม้รีายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ี่พึง่ 150000 450,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหด์า้นเงนิทุนประกอบอาชพี 0 8,060,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหผู์ต้ิดเชื้อเอดสแ์ละครอบครวั 0 20,334,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืเยยีวยาดา้นการเงนิตามหลกั

มนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 คน 0 1,512,000                    

ป้องกนัและพฒันาศกัยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 28,123,400                

งบด าเนินงาน 28,123,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,123,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 553,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 838,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,879,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 2,428,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 988,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 408,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 61,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 86,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 7,154,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 602,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 4,848,300                    

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 152,773,900              

งบด าเนินงาน 151,485,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,485,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 579,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,084,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 645,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,644,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,774,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,007,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,294,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 3,252,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 96,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,266,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,672,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,301,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 419,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 108,229,200                 

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 560,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 9,112,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 1,571,000                    

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

กองคุม้ครองสวสัดภิาพและเสริมสรา้งคุณภาพชวีติ  แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการขอทาน 38,556,100                

งบด าเนินงาน 38,556,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,556,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,905,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,615,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 12,874,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 770,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 74,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 165,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 6,185,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 165,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 520,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 550,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 62,586,500                

พฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่การพฒันาชมุชนบนพื้นทีสู่ง 4,782,200                 

งบด าเนินงาน 4,782,200                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,782,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,069,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 712,900                      

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 30,859,000                

งบด าเนินงาน 30,859,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,859,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,418,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,767,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 14,305,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,096,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 87,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,928,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,041,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,618,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,387,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 74,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 573,800                      

เสริมสรา้งศกัยภาพชมุชนบนพื้นทีสู่งดา้นความม ัน่คง 2,860,400                 

งบด าเนินงาน 2,860,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,860,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 107,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,370,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 75,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 1,263,800                    

ส่งเสริมอตัลกัษณ์และวถิชีมุชนเพือ่การพฒันาชมุชนบนพื้นทีสู่ง 4,027,900                 

งบด าเนินงาน 4,027,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,027,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 30,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 149,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 814,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 562,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 381,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 151,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 313,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 217,900                      

จดับริการตามโครงการพระธรรมจาริก 20,057,000                

งบด าเนินงาน 2,783,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,783,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 31,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 878,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 125,600                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,586,000                    

งบอดุหนุน 17,274,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 17,274,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายงานพระธรรมจาริก 0 17,274,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 33,999,600                

พฒันาระบบงานนิคมสรา้งตนเอง 13,771,500                

งบด าเนินงาน 8,771,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,771,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 643,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,071,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,223,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,476,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 296,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,015,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,045,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจรงัวดัการถอืครองที่ดนิ 0 5,000,000                    

บริหารจดัการทีด่นิ 2,890,900                 

งบด าเนินงาน 2,890,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,890,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 279,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 496,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 539,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,110,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 57,000                        

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 17,337,200                

งบด าเนินงาน 17,337,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,337,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,233,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,804,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 827,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 861,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 609,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,059,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 5,732,800                    

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรในพื้นทีต่ามโครงการพระราชประสงค ์โครงการ

พระราชด าริ โครงการหลวง และพระด าริ 112,901,200              

การด าเนินงานโครงการหลวง 11,919,400                

งบด าเนินงาน 11,919,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,919,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 238,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,634,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,905,800                    

การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 17,624,600                

งบด าเนินงาน 17,624,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,624,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 341,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 311,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,761,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,913,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,609,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 732,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,705,600                    

การด าเนินงานตามโครงการพระด าริ 83,357,200                

งบด าเนินงาน 83,357,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,357,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,142,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 19,552,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 358,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 725,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 362,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 25,043,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,517,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 618,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 11,817,000                   

โครงการส่งเสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร เครือขา่ย และภาคประชาสงัคม 196,032,000              

ส่งเสริม สนบัสนุน การมส่ีวนร่วมและพฒันากลไกการประสานงานองคก์ารและ

อาสาสมคัร 161,926,800              

งบด าเนินงาน 1,926,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,926,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 189,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 608,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 810,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 190,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        
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งบอดุหนุน 160,000,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 160,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการสนบัสนุนบทบาทองคก์รพฒันาเอกชน

ในการด าเนินงานใหก้ารช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพดา้นคนไรท้ี่พึง่ฯ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนองคก์ารเอกชน

สาธารณประโยชนด์า้นสวสัดกิารสงัคม 0 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการด าเนินงานสภาวชิาชพีสงัคม 0 4,000,000                    

พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร และภาคประชาสงัคมเพือ่การจดัสวสัดกิาร 34,105,200                

งบด าเนินงาน 34,062,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,062,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 530,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,042,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,977,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 55,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 11,386,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,464,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 187,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 168,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 7,300                         

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  กองกจิการอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม แขวงคลอง

มหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ กองกจิการอาสาสมคัรและภาค

ประชาสงัคม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,500                         

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 810,235,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 810,235,300              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 810,235,300              

งบบคุลากร 787,488,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 443,337,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 816 265,217,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 4,183,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 29 782,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 43 545,000                      

รายการระดบัที1่: พ.ต.พ เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผู ้

ปฎบิตัิงานในกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร อตัรา 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการระดบั 1 - 7 

หรือเทยีบเท่าตามระเบยีบฯ ขอ้ 7 และขอ้ 8 อตัรา 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการระดบั 8 และ 8

ว หรือเทยีบเท่าตามระเบยีบขอ้ 6 อตัรา 90 3,780,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพลเรือน (ผู ้

ปฎบิตัิงานดา้นนิติกร) อตัรา 3 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเท่ากบัเงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 56 4,183,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ) อตัรา 39 936,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 491 161,027,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 10 109,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 75 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 44 528,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 344,150,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ[ต่อเน่ือง] 1675 336,639,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ[ใหม]่ 15 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน อตัรา 100 1,785,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพี อตัรา 284 4,645,700                    

งบด าเนินงาน 22,747,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,747,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 142 5,967,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 167 2,274,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1690 14,505,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 262,233,300              

กองทนุส่งเสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม 90,000,000                

กองทนุส่งเสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม 90,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 90,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนองคก์ารสวสัดกิารสงัคม 0 20,625,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของทุกชมุชน

ทอ้งถิน่และประชาสงัคม 0 69,375,000                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 172,233,300              

บริหารจดัการและพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ 138,756,000              

งบด าเนินงาน 126,779,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,779,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 103,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,427,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,252,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,821,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 34,446,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,408,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 660,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,959,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,170,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 924,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,244,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,113,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 8,403,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,598,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 32,564,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,320,800                    

งบลงทนุ 11,976,600                

ครุภณัฑ์ 11,976,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,976,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ กอง

ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย โครงการ 1 11,476,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบพฒันาคุณภาพชวีติผูร้บับริการใน

สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ (Qlifeplus) กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 500,000                      

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนงานดา้นพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 33,477,300                

งบด าเนินงาน 33,477,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,477,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 211,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 13,083,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,053,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,978,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 665,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 9,554,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 311,300                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,528,000                 

โครงการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,528,000                 

เสริมสรา้งมาตรการกลไกการป้องกนัการทจุริต 2,528,000                 

งบด าเนินงาน 2,528,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,528,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 3 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2000 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 2000 70,000                        

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 666,720,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 190,367,600              

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติของสตรีและครอบครวั 190,367,600              

พฒันาทกัษะอาชพีแก่สตรีและครอบครวั 190,367,600              

งบด าเนินงาน 154,412,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 154,412,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 12,350,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,741,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,940,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 8,477,700                    

รายการระดบัที2่: ท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อตัรา 0 816,000                      
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รายการระดบัที2่: รกัษาความปลอดภยั อตัรา 0 2,253,900                    

รายการระดบัที2่: พนกังานขบัรถยนต์ อตัรา 0 1,584,000                    

รายการระดบัที2่: เกบ็ขยะ 0 164,400                      

รายการระดบัที2่: ป้องกนัและก าจดัปลวก 0 595,800                      

รายการระดบัที2่: คนสวน อตัรา 0 1,767,600                    

รายการระดบัที2่: ผูป้ระกอบอาหาร อตัรา 12 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 42,823,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 2 7,416,000                    

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นแผนงานและวชิาการ อตัรา 2 288,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มูล อตัรา 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานเจา้หนา้ที่ธุรการ อตัรา 2 288,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นการเงนิและบญัชี อตัรา 3 432,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นการพสัดุ อตัรา 5 900,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานในต าแหน่งนกัพฒันาสงัคม อตัรา 9 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นโสตทศันศึกษา อตัรา 4 720,000                      

รายการระดบัที2่: ครูฝึกอาชพี อตัรา 8 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นโภชนาการ อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: พยาบาลดูแลผูร้บัการฝึกอบรม อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้พนกังานอบรมและฝึกอาชพี อตัรา 1 144,000                      

รายการระดบัที2่: ครูนวดแผนไทย อตัรา 1 144,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่สนัทนาการ อตัรา 1 108,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นผูดู้แล อตัรา 4 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะอาชพีแก่สตรีกลุม่เสีย่งใน 0 1,433,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 443,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 807,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 813,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 536,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 49,505,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 542,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 3,774,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 9,783,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,617,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 813,000                      

งบอดุหนุน 35,955,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,955,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าแรงงานสตรี 0 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหค์รอบครวั 0 10,920,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการรวมกลุม่เพือ่การจดัสวสัดกิารและพฒันา 0 9,735,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความอยู่ดมีสุีขของครอบครวัไทย 118,840,700              

โครงการพฒันากลไกและศกัยภาพครอบครวัเพือ่เสริมสรา้งครอบครวัเขม้แขง็ 118,840,700              

ขบัเคลือ่นกลไกการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงในครอบครวั 36,919,400                

งบด าเนินงาน 35,675,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,675,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,365,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่เผยแพร่และเอกสารวชิาการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 2,454,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 4 16,380,000                   
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รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานในต าแหน่งนกัพฒันาสงัคม อตัรา 4 720,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงาน ศปก.สค. (นกัพฒันาสงัคม) อตัรา 5 900,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงาน ศปก.สค. (นกัสงัคมสงเคราะห)์ อตัรา 3 540,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงาน ศปก.สค. (นกัจติวทิยา) อตัรา 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานศูนยป์ฏบิตัิการเพือ่ป้องกนัการ

กระท าความรุนแรงในครอบครวัระดบัจงัหวดั อตัรา 76 13,680,000                   

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงาน ศปก.สค. (นิติกร) อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกระบวนการขบัเคลือ่นศูนย์

ปฏบิตัิการเพือ่ป้องกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครวัระดบัจงัหวดั 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงคย์ตุิความรุนแรงต่อเด็ก

 สตรี และบุคคลในครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 6,495,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งเครือขา่ยการท างานในระดบัพื้นที่ 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,244,000                 

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาจดัท ามาตรฐานศูนยป์ฏบิตัิการเพือ่ป้องกนั

การกระท าความรุนแรงในครอบครวั 1 1,244,000                    

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลไกดา้นครอบครวัในระดบัพื้นที่ 81,921,300                

งบด าเนินงาน 26,921,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,921,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,841,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่เผยแพร่และเอกสารวชิาการ 0 2,158,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทมีวทิยากรดา้นครอบครวัระดบั บาท 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมส่งเสริมสมัพนัธภาพของ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมศกัยภาพศูนยพ์ฒันาครอบครวัใน 0 8,516,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 4,045,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจครอบครวักลุม่เป้าหมายดา้นการ

เสริมสรา้งหลกัประกนัความม ัน่คงในครอบครวั 0 100,000                      

งบอดุหนุน 55,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกจิกรรมศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชมุชน 0 55,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 81,464,400                

ประชากรเป้าหมายมส่ีวนร่วมในกระบวนการเสริมสรา้งครอบครวัเขม้แขง็ 81,464,400                

ก าหนดและขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครวั 21,600,200                

งบด าเนินงาน 21,600,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,600,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 211,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 547,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 1,310,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นกฎหมาย (นิติกร) อตัรา 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ 0 5,444,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแห่งครอบครวั ประจ าปี 0 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 0 4,408,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของ 0 3,420,000                    

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 44,465,200                

งบด าเนินงาน 44,465,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,726,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,495,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,482,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 143,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 365,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 11,070,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,219,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อตัรา 9 1,242,000                    

รายการระดบัที2่: รกัษาความปลอดภยั อตัรา 8 1,824,000                    

รายการระดบัที2่: พนกังานขบัรถยนต์ อตัรา 16 1,632,000                    

รายการระดบัที2่: ป้องกนัและก าจดัปลวก 0 21,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,366,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,494,400                    

รายการระดบัที2่: โครงการปฏบิตัิการขา่วสารดา้นสตรีและครอบครวั 

ส่งเสริมการรบัรู ้สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชน 0 1,494,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าลงทะเบยีน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,521,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการออกหน่วยเคลือ่นที่และเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 1,807,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 1 1,857,600                    

รายการระดบัที2่:  เจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานดา้นแผนงานและงบประมาณ อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มูล อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นการเงนิและบญัชี อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นการพสัดุ อตัรา 2 360,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นกฎหมาย (นิติกร) อตัรา 1 216,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานดา้นทรพัยากรบุคคล อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นต่างประเทศ อตัรา 1 216,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานดา้นสือ่สารองคก์ร อตัรา 1 180,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ช่วยปฏบิตัิงานกลุม่บริการ อตัรา 1 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเสวนาสญัจร พลงับวกสาม ภาครฐั สือ่

และประชาสงัคมเพือ่สตรีและครอบครวั 0 1,434,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,979,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 593,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 72,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 4,738,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารผ่านดาวเทยีม 0 42,900                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานตาม

ภารกจิ 15,399,000                

งบด าเนินงาน 8,981,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,281,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,110,600                    
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รายการระดบัที2่: ดูแลบ ารุงรกัษา แกไ้ขซอ่มเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 

ลูกขา่ย อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือขา่ยส านกังาน ประจ าปี 0 2,372,400                    

รายการระดบัที2่: ดูแลและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของกรมกจิการ

สตรีและสถาบนัครอบครวั ประจ าปีงบประมาณ 2562 0 1,738,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 3 648,000                      

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ อตัรา 3 648,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,522,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,700,000                    

งบลงทนุ 6,417,600                 

ครุภณัฑ์ 6,417,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,417,600                    

รายการระดบัที1่: จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทดแทน ของศูนย์

ปฏบิตัิการเพือ่ป้องกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครวั กรมกจิการสตรี

และสถาบนัครอบครวั ภายในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิบา้นราชวถิ ี แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โครงการ 1 2,821,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการระบบอจัฉริยะและระบบสนบัสนุนดา้น

สารสนเทศของกรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั กรมกจิการสตรีและ

สถาบนัครอบครวั ภายในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิบา้นราชวถิ ี แขวงทุ่งพญา โครงการ 1 3,596,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,188,100                

โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นระบบงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี 8,519,500                 

ขบัเคลือ่นงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณี 8,519,500                 

งบด าเนินงาน 6,152,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,152,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,315,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะกรรมการคุม้ครองและ

พฒันาอาชพีระดบัจงัหวดั 0 4,836,600                    

งบรายจ่ายอื่น 2,367,000                 

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาทบทวนกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี 1 1,031,800                    

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาเพือ่ติดตามและประเมนิผลมาตรฐานการ

ด าเนินงานดา้นสตรีและครอบครวั 1 1,335,200                    

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติและลดความเหลือ่มล า้ทางเพศในสงัคม 10,668,600                

เสริมสรา้งความม ัน่คงในชวีติแก่สตรี 3,013,000                 

งบด าเนินงาน 2,128,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,128,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,063,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 65,100                        

งบรายจ่ายอื่น 884,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความร่วมมอืในการพฒันาระบบ

ขอ้มูลการใหค้วามช่วยเหลอืของเครือขา่ยหญงิไทยในต่างประเทศ 0 884,400                      

ขบัเคลือ่นกลไกเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางเพศในสงัคม 7,655,600                 

งบด าเนินงาน 7,655,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,655,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,112,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,071,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 3,132,300                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 13 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: เจา้หนา้ที่ตามพระราชบญัญตัิความเท่าเทยีมระหวา่ง

เพศ พ.ศ. 2558 อตัรา 13 2,340,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 209,275,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 209,275,700              

รายจ่ายบคุลากรดา้นสตรีและครอบครวั 209,275,700              

งบบคุลากร 205,731,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 148,759,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 325 98,526,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 17 1,563,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 32 3,562,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพี 18 314,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ 9 162,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 139 44,629,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 56,972,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 267 56,684,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยค่าครองชพีพเิศษ 19 287,800                      

งบด าเนินงาน 3,544,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,544,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 2 609,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 267 2,337,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 47,584,000                

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 47,584,000                

ก าหนดและขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ 31,110,000                

งบด าเนินงาน 15,865,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,865,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 2,417,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 0 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสตรีสากล ประจ าปี 0 4,127,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมวนัสตรีไทย ประจ าปี 0 3,000,000                    

งบอดุหนุน 8,633,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,633,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิและสมทบกองทุนองคก์รระหวา่ง องคก์ร 0 633,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยองคก์รสตรีและสถาบนัครอบครวั 0 8,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 6,612,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการ ASEAN Women Entrepreneurs Forum 

2019 (AWEF 2019) 1 6,612,000                    

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 16,474,000                

งบด าเนินงาน 16,474,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,278,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 846,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 722,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 501,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 2,206,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเวทคีนเก่งสู่ตลาดแรงงานสรา้งอาชพี 0 3,577,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมตลาดนดัสนิคา้จากการ 0 751,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานงานแสดงผลงานนวตักรรมการ 0 290,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง/ปรบัปรุง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,212,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 154,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 245,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 140,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 5,195,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 451,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 587,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 156,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,000,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 5,451,788,100            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 10,000,000                

โครงการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนัเดก็และเยาวชนจากยาเสพตดิ 10,000,000                

สรา้งภูมคุิม้กนัภยัยาเสพตดิส าหรบัเดก็และเยาวชน 10,000,000                

งบด าเนินงาน 10,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(To Be Number One) 0 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,787,149,800            

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามช่วงวยั 3,747,244,700            

ส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 3,501,266,200            

งบด าเนินงาน 16,229,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,229,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 293,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 356,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 79,800                        

งบอดุหนุน 3,485,036,800            

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,485,036,800               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 0 3,485,036,800               

ส่งเสริมและสนบัสนุนทกัษะชวีติเดก็และเยาวชน 216,309,600              

งบด าเนินงาน 16,279,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,279,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 107,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 59,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,020,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,500                        

งบอดุหนุน 200,030,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,030,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดบัอ าเภอ 

กรุงเทพมหานคร และระดบัชาติในการพฒันาเครือขา่ยเด็ก - เยาวชน 0 44,530,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพือ่จดักจิกรรมที่

สรา้งสรรคร์ะดบัต าบล 0 155,500,000                 

ส่งเสริมการป้องกนัพฤตกิรรมและสถานการณ์เสี่ยง 29,668,900                

งบด าเนินงาน 29,668,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,668,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 341,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,457,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 16,110,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการสรา้งความพรอ้มและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 39,905,100                

ส่งเสริมคุณภาพชวีติเดก็ปฐมวยั 39,905,100                

งบด าเนินงาน 22,105,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,105,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,244,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 757,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 13,617,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 219,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,456,000                    

งบอดุหนุน 17,800,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถานรบัเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะหเ์ด็ก 0 17,800,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 858,586,100              

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 794,619,600              

จดับริการสวสัดกิารดา้นโรคเอดส์ 8,760,000                 

งบด าเนินงาน 8,760,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 49,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 55,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 55,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 5,808,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 7,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 594,300                      

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 439,466,200              

งบด าเนินงาน 433,710,600              
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 433,710,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 6,461,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,934,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 8,934,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,226,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,530,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 6,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 55,810,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 55,810,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 3,671,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,467,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,081,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,693,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,644,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,143,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 13,058,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,143,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 240,055,300                 

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 6,050,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 59,468,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีาและนนัทนาการ 0 411,500                      

งบลงทนุ 4,355,600                 

ครุภณัฑ์ 355,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 320,600                      

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

 แผ่นต่อนาท ีสถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี สถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ

บา้นราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั บา้นพกัเด็กและครอบครวั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ  สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย

บา้นมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานบา้นพกัเด็กและ

ครอบครวักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หลงั 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซม สถานรบัเลี้ยงและพฒันาเด็กปฐมวยั 

(ทปีงักรการุณยมติร) ภายในสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ บา้นราชวถิ ี  แขวทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หลงั 1 1,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,400,000                    

จดัหาครอบครวัทดแทน 140,150,500              
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งบด าเนินงาน 11,088,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,088,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,501,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 32,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,212,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 4,212,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 44,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 481,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 2,322,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 622,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

งบอดุหนุน 127,128,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 127,128,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนช่วยเหลอืค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครวัอปุถมัภ์ 0 127,128,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,933,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,933,800                    

จดับริการเพือ่ป้องกนัและพฒันาศกัยภาพ 206,242,900              

งบด าเนินงาน 16,972,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,972,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,179,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,179,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,235,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 2,342,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติเด็กและ 0 7,589,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 146,600                      

งบอดุหนุน 175,270,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 175,270,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสงเคราะหเ์ด็กในครอบครวัช่วยเหลอืเด็กขาด

แคลนและสงเคราะหเ์ด็กฝากเลี้ยงตามบา้น 0 175,270,000                 

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเด็กมูลนิธนิกัเรียน

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

(มทศ.) และพฒันาศกัยภาพเด็กในชมุชน 0 14,000,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ 63,966,500                

ส่งเสริมการคุม้ครองเดก็และเยาวชน 25,475,400                

งบด าเนินงาน 25,475,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,475,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,700,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,590,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,038,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,016,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,348,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 9,059,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 723,700                      

ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน 38,491,100                

งบด าเนินงาน 22,278,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,278,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 464,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 434,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 717,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,028,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,010,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 388,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 12,890,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลั  0 259,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 614,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 291,600                      

งบรายจ่ายอื่น 16,212,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่พฒันา

เด็กและเยาวชน 0 16,212,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 605,850,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 605,850,400              

รายจ่ายบคุลากรดา้นเดก็และเยาวชน 605,850,400              

งบบคุลากร 589,636,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 282,470,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 173,487,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,235,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 4,872,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 856,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (บทช.)  0 325,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน  (พ.ต.ก)  0 396,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 99,476,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ (ค่าจา้งประจ า) 0 408,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 307,165,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 306,277,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ  0 888,900                      

งบด าเนินงาน 16,214,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,214,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 1,148,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 0 1,254,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 12,820,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 174,622,400              

กองทนุคุม้ครองเดก็ 30,000,000                

สงเคราะห ์คุม้ครอง สวสัดภิาพเดก็ ครอบครวั และครอบครวัอปุถมัภ์ 14,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: สงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก ครอบครวัและ

ครอบครวัอปุถมัภ์ 0 14,000,000                   

สนบัสนุนโครงการทีป่ฏบิตังิานดา้นเดก็ องคก์รเอกชน /หน่วยงานภาครฐั 16,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 16,000,000                

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนโครงการปฏบิตัิงานดา้นเด็ก องคก์รเอกชน/

หน่่วยงานภาครฐั 0 16,000,000                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นเดก็และเยาวชน 144,622,400              

พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์าร 94,263,800                

งบด าเนินงาน 94,263,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,770,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 863,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 16,878,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,000,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,884,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 922,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 369,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 149,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 13,600                        

ค่าสาธารณูปโภค 49,493,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 9,190,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 8,497,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,210,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,534,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 60,000                        

สรา้งมาตรการ กลไก ดา้นเดก็และเยาวชน 21,884,200                

งบด าเนินงาน 17,011,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,011,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,456,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 51,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 860,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,641,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,459,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 51,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,138,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,352,000                    

งบรายจ่ายอื่น 4,873,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,933,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่การพฒันางานดา้นเด็กและ  0 1,940,000                    

บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 28,474,400                

งบด าเนินงาน 13,852,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,852,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,126,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 436,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,276,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,200                        

งบลงทนุ 14,621,800                

ครุภณัฑ์ 14,621,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,621,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและเพิม่

ประสทิธภิาพระบบเครือขา่ยภายใน โครงการ 1 14,621,800                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 15,579,400                

โครงการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 15,579,400                

ส่งเสริมเดก็และเยาวชนดา้นการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 15,579,400                

งบด าเนินงาน 2,244,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,244,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 52,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 52,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 1,898,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,200                         

งบอดุหนุน 13,335,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,335,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพือ่จดักจิกรรมป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 0 13,335,000                   

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน) 1,253,364,600            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,177,786,600            

โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชมุชน 461,036,600              

การสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชมุชน 461,036,600              

งบอดุหนุน 461,036,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 461,036,600                 

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชมุชน ต าบล 1700 461,036,600                 

โครงการผูม้รีายไดน้อ้ยในเมอืงและชนบทมคีวามม ัน่คงในทีอ่ยู่อาศยั 716,750,000              

การพฒันาทีอ่ยู่อาศยัช ัว่คราวกรณีไฟไหมไ้ลร่ื้อ		 18,000,000                

งบอดุหนุน 18,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาที่อยู่อาศยัช ัว่คราวกรณีไฟไหม ้ไลร่ื้อ ครวัเรือน 1000 18,000,000                   

การแกไ้ขปญัหาชมุชนแออดับา้นม ัน่คง 440,000,000              

งบอดุหนุน 440,000,000              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 440,000,000                 

รายการระดบัที1่: การแกไ้ขปญัหาชมุชนแออดับา้นม ัน่คง 5500 440,000,000                 

บา้นพอเพยีงชนบท 258,750,000              

งบอดุหนุน 258,750,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 258,750,000                 

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนบา้นพอเพยีงชนบท 11500 258,750,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 75,578,000                

ชมุชนทอ้งถิน่ไดร้บัการฟ้ืนฟูและพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง 75,578,000                

สนบัสนุนการจดัต ัง้และพฒันากจิการของสภาองคก์รชมุชนต าบล 75,578,000                

งบอดุหนุน 75,578,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 75,578,000                   

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนการจดัต ัง้และพฒันากจิการของสภาองคก์ร ต าบล 1870 75,578,000                   

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 720,717,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 14,466,300                

โครงการพฒันาศกัยภาพเพิม่ผลติภาพวยัท างาน 14,466,300                

ส่งเสริมศกัยภาพและพฒันาอาชพีคนพกิาร 14,466,300                

งบด าเนินงาน 6,966,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,966,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 112,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,112,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 658,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 312,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 142,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 2,290,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 1,434,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเตรียมความพรอ้มคนพกิารสู่ รายการ 0 1,756,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 151,000                      

งบอดุหนุน 7,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการรวมกลุม่ประกอบอาชพีของคน 0 7,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 356,167,700              

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 323,467,600              

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 42,947,800                

งบด าเนินงาน 39,897,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,897,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,112,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 395,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสาร 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 970,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงานสวน/งานเกษตร 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 327,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,776,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 652,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 344,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 3,460,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูแ้ละฝึกอาชพี 0 9,479,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 2,382,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,050,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,114,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,289,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 4,500,000                    

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารระดบัชมุชน 0 2,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืในการพฒันา

หลกัสูตรการฝึกอาชพีคนพกิาร 0 550,000                      

ส่งเสริมการเขา้ถงึสทิธคินพกิาร 98,666,600                

งบด าเนินงาน 25,496,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,496,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,056,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารส าหรบัการออกบตัรประจ าตวั 0 8,883,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนประเมนิทกัษะลา่มภาษามอืที่จดแจง้ งาน 0 173,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,733,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,375,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,545,000                    

งบลงทนุ 1,817,600                 

ครุภณัฑ์ 1,817,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 486,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้ขาว หนา 21 มม. ขนาด 4-6 ฟตุ ขาเหลก็ชบุ

โครเมีย่ม กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 16 32,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้  กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 16 112,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 16 84,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรศพัทแ์บบ IP (รองรบัการบริการลา่มออนไลน ์: 

TTRS) กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 192,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 16 65,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,283,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 16 126,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรประจ าตวัคนพกิาร กรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ และเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 16 356,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 48,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งส าหรบัออกบตัรประจ าตวัคนพกิาร  กรมส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 16 48,000                        

งบอดุหนุน 69,203,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 69,203,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการใหบ้ริการลา่มภาษามอื 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนผูช่้วยคนพกิาร 0 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการออกบตัรประจ าตวัคนพกิาร 0 3,542,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนศูนยบ์ริการคนพกิาร 0 23,100,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่ากายอปุกรณ์ส าหรบัช่วยคนพกิาร 0 11,361,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 0 19,500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 2,150,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมพลงัคนพกิาร สรา้งโอกาส และความ

เท่าเทยีมในสงัคม 0 2,150,000                    

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 158,329,500              

งบด าเนินงาน 158,329,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 158,329,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,806,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสาร 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 864,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงานรกัษาความปลอดภยั 0 798,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิงานสวน/งานเกษตร 0 684,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,199,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 620,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 397,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 181,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 9,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงการศึกษา 0 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,700,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,176,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 16,274,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 782,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 110,522,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 710,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอาชพี 0 1,126,000                    

พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนดา้นคนพกิารสู่การปฏบิตัิ 23,523,700                

งบด าเนินงาน 13,385,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,385,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 64,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 313,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 167,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 103,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 482,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 11,656,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 831,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 36,000                        

งบรายจ่ายอื่น 10,138,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาสตรี

พกิารฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏบิตัิ 0 1,773,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนการจดัการภยัพบิตัิส  าหรบั

คนพกิาร ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏบิตัิ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร ฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏบิตัิ รายการ 0 2,445,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมชัชาคนพกิารระดบัชาติ ประจ าปี 0 2,170,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการและวจิยั

ดา้นคนพกิาร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานดา้นการ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 0 1,000,000                    

โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็และความร่วมมอืกบัองคก์รดา้นคนพกิารและเครือขา่ย 32,700,100                

เสริมสรา้งความเขม้แขง็และความร่วมมอืกบัองคก์รดา้นคนพกิารและเครือขา่ย 32,700,100                

งบด าเนินงาน 6,750,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,750,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,073,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติชดุความรู ้ 0 545,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเอกชนด าเนินการ Coaching 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 795,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 795,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 701,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 252,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 314,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 1,682,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 262,800                      

งบอดุหนุน 15,380,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,380,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาและ

ฝึกอบรมคนพกิารแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนองคก์รดา้นคนพกิารที่ไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัรพฒันา

สงัคมฯช่วยเหลอืคนพกิาร 0 2,280,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,570,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันากลไกความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ดา้นการพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 0 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัรองมาตรฐานองคก์รดา้นคนพกิาร 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นคนพกิารตามแผนประชา

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัคนพกิารสากล 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 26,294,500                

โครงการส่งเสริมชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายแุละคนทกุวยั 14,814,500                

ส่งเสริมการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิารและทกุคนในสงัคม 14,814,500                

งบด าเนินงาน 7,314,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,314,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ทางวชิาการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,335,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 810,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 315,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 315,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 2,138,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,110,000                    

งบอดุหนุน 7,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดัสิง่อ  านวยความสะดวก

ส าหรบัคนพกิารและทุกคนในสงัคม 25 7,500,000                    

โครงการเสริมสรา้งพฒันากลไกเครือขา่ยสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ 2,240,000                 

เตรียมความพรอ้มคนพกิารเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 2,240,000                 

งบด าเนินงาน 2,240,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 740,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสาร 0 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,500,000                    
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โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายแุละทกุวยั 9,240,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัคนพกิาร 9,240,000                 

งบอดุหนุน 9,240,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,240,000                    

รายการระดบัที1่: ท ัว่ไป 0 9,240,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการปรบัสภาพแวดลอ้มที่อยู่

อาศยัส าหรบัคนพกิาร 0 9,240,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 257,631,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 257,631,100              

ค่าใชจ่้ายบคุคลากรภาครฐัดา้นคนพกิาร 257,631,100              

งบบคุลากร 251,571,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 166,302,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 276 85,119,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 27 1,698,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (พ.ต.ก.) อตัรา 2 108,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 45 2,454,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการ อตัรา 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษฯ (พ.ต.พ) อตัรา 36 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า 265 75,879,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 17 376,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 85,269,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ 84 1,660,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 450 80,109,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 21 1,159,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษฯ (พ.ต.พ.) อตัรา 268 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งครู อตัรา 3 90,000                        

งบด าเนินงาน 6,059,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,059,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 28 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 36 242,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 2 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 471 3,960,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 66,157,800                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันางานดา้นคนพกิาร 66,157,800                

พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นคนพกิาร 66,157,800                

งบด าเนินงาน 60,402,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,743,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 373,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 575,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 420,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,412,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสาร 0 380,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 396,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานบริการขบัรถยนตร์าชการ 0 576,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 342,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการน า้ดื่ม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 937,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 937,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 696,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 96,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการ 0 774,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 587,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,078,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 37,659,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 18,583,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 11,653,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,585,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,229,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,608,000                    

งบลงทนุ 5,255,100                 

ครุภณัฑ์ 5,255,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 256,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติก แบบหนา้เดยีว  กรมส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 48,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานผูบ้ริหาร กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติ

คนพกิาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 21 136,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคน

พกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 21 63,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี คนั 2 2,576,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,394,800                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน กรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 30 924,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 20 736,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA กรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 60 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ  ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน  กรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 7 250,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 221,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2  กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 27,700                        

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริตและ 0 500,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 470,791,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 83,553,800                

โครงการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถการท างานและการเป็นผูสู้งอายทุีม่พีลงั 

(Active Ageing) 20,753,800                

เสริมพลงัภูมปิญัญาผูสู้งอายพุฒันาสู่ผลติภณัฑช์มุชน 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 625,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 625,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมเสริมพลงัภูมปิญัญาผูสู้งอายพุฒันาสู่

ผลติภณัฑช์มุชน 0 1,416,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 958,000                      

สานพลงัผูสู้งวยัร่วมพฒันาคนไทยใหอ้ยู่ดมีสุีข 17,753,800                

งบด าเนินงาน 17,753,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,753,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 360,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 2,121,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,902,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 802,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมสานพลงัผูสู้งวยัร่วมพฒันาคนไทย 0 9,306,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,263,600                    

โครงการส่งเสริมการเขา้ถงึสทิธ ิสวสัดกิารและสรา้งความม ัน่คงในการด ารงชวีติของ

ผูสู้งอายุ 62,800,000                

การส่งเสริมการเขา้ถงึสทิธผูิสู้งอายุ 62,800,000                

งบอดุหนุน 62,800,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,300,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดัการศพผูสู้งอายตุามประเพณี 12650 25,300,000                   

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 37,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสงเคราะหผู์สู้งอายใุนภาวะยากล าบาก 15000 37,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 114,870,600              

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 114,870,600              

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 55,139,700                

งบด าเนินงาน 53,786,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,786,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 282,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแม่บา้น/เกบ็ขยะ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมอาคาร 0 523,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,212,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,667,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายใน 0 545,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,012,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 264,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 383,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 365,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการ

คุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 485,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส าหรบัผูสู้งอายุ 0 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 35,446,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 421,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 360,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเสื้อผา้เครื่องแต่งกายผูสู้งอายุ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอบรม 0 1,028,200                    

งบลงทนุ 1,353,300                 

ครุภณัฑ์ 1,353,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,145,700                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก กรมกจิการผูสู้งอาย ุ 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 11,700                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มเ้กบ็ของบานทบึ กรมกจิการผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 29,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา กรมกจิการผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ เครื่อง 30 1,086,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ กรมกจิการผูสู้งอาย ุ แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 37,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวข์องรางวลั กรมกจิการผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายบุา้นบางแค  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 20,000                        

การส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 59,730,900                

งบด าเนินงาน 57,752,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,752,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,209,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,201,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 850,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรถยนตโ์ดยสาร 0 217,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั นิทรรศการ วดีทีศัน ์

ใบประกาศ โลร่างวลั 0 382,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มบ ารุงและดูแลอาคารสถานที่ 0 142,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานดูแลสวน 0 116,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานรกัษาความปลอดภยั 0 349,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 8,954,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,185,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,023,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 4,527,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายใน 0 496,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,732,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 3,457,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 2,875,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการ

คุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 0 18,238,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,767,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 880,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,511,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,978,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลแผนผูสู้งอายุ

แห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3 0 1,978,200                    

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 111,612,700              

โครงการเสริมสรา้งพฒันากลไกเครือขา่ยสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ 12,410,600                

พฒันากลไกในการสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 12,410,600                

งบด าเนินงาน 12,410,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,410,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 192,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 735,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรถยนตโ์ดยสาร 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั นิทรรศการ วดีทีศัน ์

ใบประกาศ โลร่างวลั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพระบบบริหาร

จดัการองคก์ารตามแนวนโยบายก ากบัดูแลองคก์รที่ดี 0 1,131,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,096,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,512,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,508,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายใน 0 1,004,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 795,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 306,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 205,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนการจดักจิกรรมเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบั

สงัคมผูสู้งอายุ 0 3,195,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 362,000                      

โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ 16,972,600                
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ส่งเสริมมาตรฐานการดูแลผูสู้งอายุ 16,972,600                

งบด าเนินงาน 16,972,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,972,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั นิทรรศการ วดีทีศัน ์

ใบประกาศ โลร่างวลั 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,865,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,185,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 3,185,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 149,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 62,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 19,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมการด าเนินงานอาสาสมคัรดูแล 0 5,867,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมจดัท าทะเบยีนเครือขา่ยการดูแลและ

คุม้ครองผูสู้งอายุ 0 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 132,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,747,600                    

โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายแุละทกุวยั 78,354,500                

การปรบัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกของผูสู้งอายใุหเ้หมาะสมและ

ปลอดภยั 78,354,500                

งบด าเนินงาน 6,354,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,354,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 788,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,173,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 423,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อ  านวย

ความสะดวกของผูสู้งอายใุหเ้หมาะสมและปลอดภยั 0 1,636,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 267,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

งบอดุหนุน 72,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงซอ่มแซมบา้น 0 72,000,000                   

โครงการส่งเสริมชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายแุละคนทกุวยั 3,875,000                 

เสริมสรา้งชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุ 3,875,000                 

งบด าเนินงาน 3,875,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,875,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 625,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 412,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 175,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 112,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนกจิกรรมเสริมสรา้งชมุชนที่เป็นมติรกบัผูสู้งอายุ 0 2,277,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 118,734,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งสวสัดกิารสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ 118,734,600              

ส่งเสริมงานบคุลากรภาครฐั 118,734,600              

งบบคุลากร 114,918,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 79,433,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน คน 170 59,953,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง คน 12 1,017,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร คน 4 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเท่ากบัเงนิประจ าต าแหน่ง 12 1,017,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษ (ระดบัช านาญการพเิศษ) ชพ. คน 22 924,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่วชิาชพีเฉพาะ คน 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (บทช.) คน 3 29,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานในพื้นที่พเิศษ(สปพ.) คน 11 264,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี คน 7 68,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ (พ.ต.พ.) คน 9 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า คน 51 15,506,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (บทช.) คน 5 28,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานในพื้นที่พเิศษ(สปพ.) คน 6 144,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 35,485,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ คน 38 551,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ (พ.ต.พ.) คน 80 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ คน 174 33,494,300                   

งบด าเนินงาน 3,816,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,816,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ คน 0 55,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น คน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต คน 0 942,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,532,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 42,019,300                

ผูสู้งอายทุีไ่ดร้บัการส่งเสริมใหเ้ขา้ถงึหลกัประกนัทางสงัคม 42,019,300                

การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3,709,500                 

งบด าเนินงาน 2,548,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,048,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษา IT 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 48,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 1,161,500                 

ครุภณัฑ์ 1,161,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,161,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน กรมกจิการ

ผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 30 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  กรมกจิการ

ผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 

(ขนาด 36U)  กรมกจิการผูสู้งอาย ุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 2 36,000                        

การพฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการองคก์ารตามแนวนโยบายก ากบัดูแลองคก์รทีด่ี 35,919,800                

งบด าเนินงาน 34,919,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,687,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 181,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,772,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรถยนตโ์ดยสาร 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั นิทรรศการ วดีทีศัน ์

ใบประกาศ โลร่างวลั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าท าความสะอาด 0 228,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษา IT 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถ 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมพาหนะและขนส่ง 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 10,541,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพระบบบริหาร

จดัการองคก์ารตามแนวนโยบายก ากบัดูแลองคก์รที่ดี 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 545,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 115,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 115,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,121,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 336,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 364,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 538,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 158,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 15,232,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,766,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 4,877,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,138,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 450,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของ

กรมกจิการผูสู้งอายุ 0 1,000,000                    

การขบัเคลือ่นงานดา้นผูสู้งอายสูุ่ประชาคมอาเซยีน 2,390,000                 

งบด าเนินงาน 780,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าสือ่ภาษาองักฤษเผยแพร่ความรู ้ผลการ

ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งแปลเอกสาร 0 120,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,610,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการประชมุเชงิปฏบิตัิการระดบั

ภูมภิาคอาเซยีนบวกสาม 0 1,610,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47,552,074,400           

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,134,406,700            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,692,500                

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,692,500                

การพฒันาการเกษตรในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ 17,692,500                

งบรายจ่ายอื่น 17,692,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 17,692,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 71,853,100                

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 20,737,300                

การด าเนินภารกจิดา้นการเกษตรต่างประเทศ 20,737,300                

งบรายจ่ายอื่น 20,737,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมและผลกัดนัภารกจิดา้นการเกษตร 0 20,737,300                   

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 51,115,800                

ส่งเสริมการเรียนรูก้ารท าเกษตรกรรมย ัง่ยนื 51,115,800                

งบอดุหนุน 35,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยเ์ครือขา่ยปราชญช์าวบา้น 0 35,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 16,115,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนโครงการพฒันาศูนยเ์ครือขา่ยปราชญ์ 0 16,115,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 741,340,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 741,340,000              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 741,340,000              

งบบคุลากร 683,843,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 522,737,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1172 410,336,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 125 14,097,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 42 741,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 19 38,982,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 37 888,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 190 16,852,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 30 429,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติกร 14 774,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 134 39,495,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 4 32,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 1 11,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 161,106,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 17 18,168,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 577 142,938,000                 

งบด าเนินงาน 57,496,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,496,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 387 11,542,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิที่กฎหมายก าหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราวที่

ปฏบิตัิงานในต่างประเทศ 17 4,061,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บั

เงนิเดอืนหรือค่าจา้งถงึข ัน้สูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง 13 220,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 19 7,207,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 41 246,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องพนกังานราชการ 13 390,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ 17 28,740,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 574 5,089,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 881,365,600              

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 491,365,600              

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 126,369,800              

งบด าเนินงาน 111,369,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,953,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 12,416,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและพาหนะ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,744,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 28,756,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 1,203,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นิทรรศการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุของเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 0 8,664,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของศูนยต์ิดตามและแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัิดา้น

การเกษตรจงัหวดั 0 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 273,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 313,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 845,000                      



260 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 328,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 11,416,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,348,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการสนบัสนุนการปฏบิตัิงานตาม 0 15,000,000                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 52,269,200                

งบด าเนินงาน 18,300,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าดูแล บ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ย 0 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 8,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,000,000                    

งบลงทนุ 33,969,200                

ครุภณัฑ์ 33,969,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,969,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัหาระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัหอ้งคอมพวิเตอรแ์ม่

ขา่ยกลางพรอ้มติดต ัง้ของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบการตรวจสอบภายในโดยใชร้ะบบ

สารสนเทศ  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 966,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนระบบเกษตรพนัธ

สญัญา  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเสมอืน (Server Virtualization) พรอ้มระบบส ารอง

ขอ้มูลเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ แขวงบา้น

พานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบสารสนเทศเกษตรกรรมย ัง่ยนื  แขวงบา้น

พานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาและเชือ่มโยงขอ้มูลกลางเกษตรดจิทิลั ระยะที่ 2 

 แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ชดุ 78 2,870,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานฯ  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการส านกังานฯ  แขวงบา้น

พานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 23,100                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  เครื่อง 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  แขวงบา้นพานถม  

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 60,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 609,000                      

สนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นการเกษตร 312,726,600              

งบด าเนินงาน 188,923,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 172,111,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,950,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,364,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการในต่างประเทศ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและพาหนะ 0 23,900,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,515,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 17,013,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 43,161,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,692,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 4,722,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 3,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ยส าหรบัขา้ราชการไปประจ าในต่างประเทศ 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานในต่างประเทศ 0 8,578,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นิทรรศการ 0 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งรฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ คนั 2 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตูโ้ดยสารส านกังานรฐัมนตรี คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ คนั 1 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางของส านกังานรฐัมนตรี คนั 5 760,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของศูนยต์ิดตามและแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัิดา้น

การเกษตรจงัหวดั 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนั 1 423,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยเลขานุการ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนั 2 846,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,100,000                    



262 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 126,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 564,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 131,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 16,812,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,466,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 592,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 11,754,100                   

งบลงทนุ 7,642,500                 

ครุภณัฑ์ 7,642,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,316,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบตูช้มุสายโทรศพัท์

พรอ้มติดต ัง้ของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบา้นพาน

ถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่นต่อนาท ีแขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน  แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

แขวงบา้นพานถม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 38,000                        

งบอดุหนุน 57,274,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,274,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ ทุน 20 8,438,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง 0 46,176,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิศูนยพ์ฒันาชนบทแบบผสมผสานประจ า

ภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (CIRDAP) 0 2,098,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิศูนยบ์รรเทาความยากจนโดยใชพ้ชืรอง

ส าหรบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (CAPSA) 0 362,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัส าหรบัปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 0 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 58,885,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,975,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินโครงการความร่วมมอื 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและผลกัดนัการพฒันาระบบ

ราชการของส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการโทรทศันเ์กษตร 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งยวุเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญีปุ่่ น 0 2,000,000                    



263 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธ์

ระดบัจงัหวดั 0 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมการสรรหาปราชญเ์กษตรของแผ่นดนิ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนยบ์ริการขอ้มูลขา่วสารกระทรวงเกษตรและ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนกับริหารการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ดา้นการเกษตรต่างประเทศ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอ านวยการขบัเคลือ่นเกษตรกรรมย ัง่ยนื 0 500,000                      

อ านวยการ และบริหารจดัการดา้นงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 390,000,000              

บูรณาการพฒันาและแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตรแบบมส่ีวนร่วม 390,000,000              

งบอดุหนุน 390,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 390,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 0 390,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 422,155,500              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22,155,500                

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22,155,500                

งบด าเนินงาน 365,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 365,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและพาหนะ 0 115,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 21,790,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการ 0 16,790,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาชนบทเชงิพื้นที่ประยกุตต์ามแนว

พระราชด าริ 0 5,000,000                    

กองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 400,000,000              

สนบัสนุนเงนิกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 400,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 400,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกองทุนหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่

เกษตรกรและผูย้ากจน 1400 400,000,000                 

กรมชลประทาน 10,598,735,100           

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 27,000,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 27,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 27,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 27,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ า้ชลประทานในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนพฒันาอาชพีและส่งเสริมรายได ้

โครงการพฒันาพื้นที่ลุม่น า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 19,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,382,375,800            

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 500,341,400              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 500,341,400              
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งบลงทนุ 500,341,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,341,400                 

ค่าส ารวจออกแบบ 459,871,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานจดัการดา้นความปลอดภยั

เขือ่น ส านกับริหารจดัการน า้และอทุกวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องมอืวดัพฤติกรรมเขือ่น รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัท ารายงานสรุปสถานการณ์น า้ในช่วงฤดู

แลง้และฤดูฝน รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัแกไ้ขและแผน

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร รายการ 0 220,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท าแผนที่ภาพถา่ยหรือแผนที่ภาพจากดาวเทยีม 

(ระยะที่ 11) โดยใชข้อ้มูลภาพออรโ์ธสเีชงิตวัเลขของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และขอ้มูลดาวเทยีมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงโครงขา่ยหมดุหลกัฐานทางราบและทาง

ดิ่งในพื้นที่ลุม่น า้เจา้พระยา ระยะที่ 2 และลุม่น า้ยม กรุงเทพมหานคร รายการ 0 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสอบเทยีบกราฟโคง้ความจอุ่างเกบ็น า้ชลประทาน 

 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดนิไหว 7 โครงขา่ย 

กรุงเทพมหานคร รายการ 0 3,892,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจจดัท ารายงานความเหมาะสม รายการ 0 106,425,100                 

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงระบบ

ชลประทานเพือ่บรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้คลองท่าลาด คลองหลวง รายการ 0 8,608,900                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษา

ท่าเชยีด  จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 10,477,500                   

รายการระดบัที2่:  โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาฝายกมุภวาปี  จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 8,938,700                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษานครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 31,360,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 27,440,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรุงโครงการ

ฝายชะมวง จงัหวดัสงขลา รายการ 0 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ส่วนอทุกวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 12,784,500                   

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าแผนการจดัสรรน า้และเพาะปลูกพชืฤดู

ฝนในเขตชลประทาน  พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 999,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิ

จากน า้ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 996,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนที่เกษตรเพือ่การบริหาร

จดัการเชงิรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : 

Agri-Map) พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 437,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงเกณฑป์ฏบิตัิการอ่างเกบ็น า้ขนาด

กลางที่มคีวามจตุ ัง้แต่ 30 ลา้นลูกบาศกเ์มตรขึ้นไป{{LF}} รายการ 0 520,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าแผนการบริหารจดัการน า้และเพาะปลูก

พชืฤดูแลง้ในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร รายการ 0 908,000                      
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รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงเกณฑป์ฏบิตัิการอ่างเกบ็น า้ขนาด

กลาง{{LF}} กรุงเทพมหานคร รายการ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงเกณฑป์ฏบิตัิการอ่างเกบ็น า้ขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 832,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาปรบัปรุงเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการ

บริหารจดัการโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา-โครงการชลประทาน และ

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 412,500                      

รายการระดบัที2่: การศึกษาแนวทางการประเมนิความเสีย่งอาคาร

ชลประทาน (ฝาย) กรุงเทพมหานคร รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: การศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการบริหาร

จดัการฐานขอ้มูลออนไลน ์กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นระบบชลประทาน 

ส านกับริหารจดัการน า้และอทุกวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: การศึกษาแนวทางการประเมนิอาคารพรอ้มใชง้านของ

อาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน า้:อาคารบงัคบัน า้ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาเกณฑค์วามปลอดภยัจากเครื่องมอืวดั

พฤติกรรมเขือ่นแม่งดัสมบูรณ์ชล  จ.เชยีงใหม่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาเกณฑค์วามปลอดภยัจากเครื่องมอืวดั

พฤติกรรมเขือ่นล  าพระเพลงิ  จ.นครราชสมีา รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาเกณฑค์วามปลอดภยัจากเครื่องมอืวดั

พฤติกรรมเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์  จ.ลพบุรี รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาเกณฑค์วามปลอดภยัจากเครื่องมอืวดั

พฤติกรรมเขือ่นแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 18,570,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาฐานขอ้มูลศูนยป์ฏบิตัิการน า้อจัฉริยะ 

(Big Data) กรุงเทพมหานคร รายการ 0 18,570,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการจดัท าแผนปฏบิตัิการกรณีฉุกเฉินของเขือ่นแม่

งดัสมบูรณ์ชล จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 40,469,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณคลองทววีฒันา  แขวงทววีฒันา เขต

ทววีฒันา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณพระต าหนกัสวนจติรลดารโหฐาน 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน รายการ 1 29,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 3,740,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบายระบานปตร.สน.หนองจอก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติรแขวงกระทุ่มราย เขตหนอง รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองสี ่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ชลหารพจิติร แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทุนดกัสวะบริเวณปตร.13 สายลา่งและทรบ.

บงึฝรัง่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้แขวงหนองจอก เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบนัได และอาคารปตร. 5 แห่ง ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้   แขวงหนองจอก เขตหนอง

จอก กรุงเทพมหานคร รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 1,700,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองล าปลาทวิ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร แขวงล าผกัช ีเขตหนองจอก รายการ 0 1,700,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 847,034,400              

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 847,034,400              

งบลงทนุ 847,034,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 847,034,400                 

ค่าที่ดนิ 94,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกัส ารวจดา้น

วศิวกรรมและธรณีวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 24,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ รายการ 0 70,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 250,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอ่างหยกพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที่ 2 

กรุงเทพมหานคร รายการ 0 250,000,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 453,834,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการออกแบบ งานชลประทาน ส านกัออกแบบ

วศิวกรรมและสถาปตัยกรรม กรุงเทพมหานคร รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจธรณีและปฐพวีทิยา งานชลประทาน ส านกั

ส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจแผนที่ภูมปิระเทศ งานชลประทาน ส านกัส ารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา กรุงเทพมหานคร รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัท ารายงานความเหมาะสม งานชลประทาน

 ส านกับริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัท าประเมนิผลโครงการ ส านกับริหาร

โครงการ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจจ าแนกประเภทดนิ ส านกับริหารโครงการ 

กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาส ารวจออกแบบ รายการ 0 73,474,400                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาลุม่น า้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดั รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการคลองระบายน า้หลากบางบาล - บางไทร 

ต าบลบางบาล{{LF}}อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 33,958,400                   

รายการระดบัที2่: โครงการคลองประ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยระเบย จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 9,016,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการอาคารบงัคบัน า้ในล าน า้มูล จ านวน 2 โครงการ

 จงัหวดันครราชสมีา และ จงัหวดับุรีรมัย์ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจจดัท ารายงานความเหมาะสม รายการ 0 157,860,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มโครงการอ่างเกบ็น า้น า้รีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัน่าน รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาแหลง่น า้ลุม่น า้สาขาแม่น า้ปิง อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม อ่างเกบ็

น า้คลองใหญ่

ต าบลบา้นนา  อ าเภอศรีนครินทร ์จงัหวดัพทัลงุ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม

อาคารบงัคบัน า้ในแม่น า้ปิงทา้ยเขือ่นภูมพิล จงัหวดัตาก จงัหวดั รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม

การพฒันาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ทา้ยเขือ่นรชัชประภา รายการ 0 7,000,000                    
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รายการระดบัที2่: โครงการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อ่าง

เกบ็น า้หว้ยหลวั  จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขะยงุ  จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อ่าง

เกบ็น า้แม่ตาชา้ง ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม อ่างเกบ็

น า้แม่ปาน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 15,680,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม อ่างเกบ็

น า้แม่บอม  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 15,680,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาพื้นที่

ชลประทาน ลุม่น า้มูลตอนลา่ง จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดั รายการ 0 22,500,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม การบรรเทาอทุกภยั อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร รายการ 0 17,500,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม อาคารบงัคบัน า้ในแม่น า้ยม  อ าเภอลอง อ าเภอวงัชิ้น 

จงัหวดัแพร่  อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายการ 0 22,500,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ประตูระบายน า้แม่น า้ตรงั จงัหวดัตรงั รายการ 0 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มโครงการ รายการ 0 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปิดงานก่อสรา้งโครงการชลประทาน รายการ 0 16,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 100,000,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าป้องกนัและซอ่มแซมโครงการเน่ืองจากอทุกภยั รายการ 0 100,000,000                 

กองทนุจดัรูปทีด่นิ 935,000,000              

ด าเนินการจดัรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 131,500,000              

งบรายจ่ายอื่น 131,500,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนจดัรูปที่ดนิ 0 131,500,000                 

จดัระบบน า้เพือ่เกษตรกรรม 803,500,000              

งบรายจ่ายอื่น 803,500,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนจดัรูปที่ดนิ 0 803,500,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 6,481,921,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,481,921,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,481,921,000            

งบบคุลากร 6,402,454,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 5,170,299,900               

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 0 2,407,793,800               

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 2,762,506,100               

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,232,154,800               

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 1,232,154,800               

งบด าเนินงาน 79,466,300                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,466,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น เดอืน 0 6,524,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ เดอืน 0 5,491,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต เดอืน 0 7,038,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เดอืน 0 58,812,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,707,438,300            

การจดัการน า้ชลประทาน 1,707,438,300            

การจดัการงานชลประทาน 1,707,438,300            

งบด าเนินงาน 1,315,407,500            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 544,295,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา เดอืน 0 37,319,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 259,972,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ เดอืน 0 659,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ เดอืน 0 72,975,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง เดอืน 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เดอืน 0 130,118,700                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน เดอืน 0 20,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 771,111,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า เดอืน 0 639,077,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าประปา เดอืน 0 33,675,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ เดอืน 0 34,546,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม เดอืน 0 8,737,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ เดอืน 0 16,530,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบสญัญาณบริการเครือขา่ย VPN เครือขา่ยฯ 

กรมชลประทาน 0 38,543,700                   

งบลงทนุ 280,364,200              

ครุภณัฑ์ 80,116,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 80,116,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นส ารวจ แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดุหลมุเครื่องเจาะดนิ แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 34 544,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS RTK 

พรอ้มอปุกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 26,222,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัดจิติอลความละเอยีดสูงส าหรบังานระดบัช ัน้ 2

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบงานปฐพกีลศาสตรฐ์านรากแบบไม่

ท  าลาย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส ารวจธรณีฟิสกิสช์นิดเรดา้หห์ย ัง่ลกึ (Ground 

Penetration Radar) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส ารวจธรณีฟิสกิสแ์บบวดัคลืน่ไหวสะเทอืน 

(Exploration Seismograph) พรอ้มอปุกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขต ชดุ 1 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัของหนิแบบพกพา (Schmidth 

hammer) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะหนิแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) 

พรอ้มเครื่องสูบน า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัแบบปีกหมนุ ส าหรบัส ารวจท าแผนที่

ภูมปิระเทศแบบ 3 มติิ และภาพถา่ยทางอากาศรายละเอยีดสูง (MUAS) 

พรอ้มโปรแกรมประมวลผลและคอมพวิเตอรค์วามเร็วสูงแบบพกพา แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส ารวจท าแผนที่ทางอากาศดว้ยอากาศยานไรน้กับนิ

ชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL-UAV Mapping System) แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,010,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปใชง้านระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(Geographic Information System : GIS) แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส ารองเครื่องมอืส ารวจท าแผนที่ทางอากาศ 

(Unmaned Aerial Vehicle : UAV) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,248,200                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 79,518,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 79,518,200                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรสถานีหลกัสามเสน ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 5,750,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรขนาดเลก็ 22 ลุม่น า้ ส่วนอทุก

วทิยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุม่น า้ ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 17,112,800                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบโทรมาตรส่วนทอ้งถิน่อืน่ๆ ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 13,163,700                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาระบบกลอ้ง CCTV ลุม่น า้เจา้พระยา ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 684,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรเพือ่การจดัสรรน า้โดยความร่วมมอื

 ไทย-เกาหล ีจ านวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,476,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโทรมาตรน า้นอง 120 สถานี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้โขง ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,908,200                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ช ีฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 2,763,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้มูล ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,875,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้กก ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 559,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ปิง ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 2,138,500                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้น่าน ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 197,400                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้วงั ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 789,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ยม ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 888,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้เจา้พระยา ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,743,700                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ป่าสกั ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 756,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้สะแกกรงั ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 526,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ท่าจนี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 625,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้แม่กลอง ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,283,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ปราจนีบุรี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 592,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้บางปะกง ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 625,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก

 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 822,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ชายฝัง่ทะเลตะวนัตก 

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 493,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้เพชรบุรี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 559,300                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก 

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร รายการ 0 1,776,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ตาปี ฝ่ายติดตามและ

พยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 921,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ฝ่าย

ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,908,200                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ปตัตานี ฝ่ายติดตาม

และพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,677,900                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรลุม่น า้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก 

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น า้ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 1,316,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 730,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 730,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .โครงการติดตามการด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการน า้ .ส่วนยทุธศาสตร ์แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 0 730,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชัน้ พื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชัน้ 

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ รายการ 0 50,000,000                   

งบอดุหนุน 470,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 470,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิและคณะกรรมาธกิาร

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการชลประทานและการระบายน า้(ICID) รายการ 0 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารเขือ่นใหญ่นานาชาติ (ICOLD) รายการ 0 220,800                      

งบรายจ่ายอื่น 111,196,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว รายการ 0 10,496,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบการจดัการน า้และพฒันา รายการ 0 53,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบชลประทาน รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมงานก่อสรา้งแหลง่น า้ 0 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมการบริหารจดัการน า้ รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความรูแ้ละความร่วมมอืดา้นงาน รายการ 0 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบังานชลประทาน ระยะที่ 2 รายการ 0 2,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,307,120,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 99,643,300                

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32,495,300                

ฝึกอบรมการจดัท าบญัชตีน้ทนุรายอาชพี 32,495,300                

งบด าเนินงาน 32,495,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,495,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 864,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 76 592,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 76 592,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,884,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 353,200                      

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 29,660,100                

พฒันาศกัยภาพครูบญัชปีระจ าศูนยเ์รียนรู ้ 29,660,100                

งบด าเนินงาน 29,660,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,660,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,579,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ราย 882 23,843,200                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาครูบญัชเีพือ่ปฏบิตัิงานประจ าศูนย์ ราย 882 10,584,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร บาท 0 13,259,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 224,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,013,500                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 32,304,200                

เสริมสรา้งความรูด้า้นบญัชแีก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอนิทรีย ์ 1,283,800                 

งบด าเนินงาน 1,283,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,283,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 1671 133,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1671 96,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2160 620,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 432,900                      

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่เกษตรกรทีน่อ้มน าหลกัทฤษฎใีหม่ 31,020,400                

งบด าเนินงาน 31,020,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,020,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,010,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,323,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,426,000                    

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 5,183,700                 

อบรมการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่เกษตรกรในพื้นทีป่รบัเปลีย่นการผลติ (พื้นที ่N) 5,183,700                 

งบด าเนินงาน 5,183,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,183,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,027,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 288,300                      

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 7,597,000                 

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 7,597,000                 

พฒันาวสิาหกจิชมุชนดา้นการบญัชี 7,597,000                 

งบด าเนินงาน 7,597,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,597,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,708,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,265,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 59,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 563,600                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 16,073,600                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 16,073,600                

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ 16,073,600                

งบด าเนินงาน 16,073,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,073,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,284,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,086,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 5,770,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 0 1,620,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการ งาน 0 2,439,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร บาท 0 1,711,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,932,100                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 837,217,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 837,217,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 837,217,800              

งบบคุลากร 814,401,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 483,301,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1168 433,636,000                 
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 32 3,415,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 5 38,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 19 456,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 163 8,917,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 5 252,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 117 36,436,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 7 149,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 331,100,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1239 331,100,400                 

งบด าเนินงาน 22,816,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,816,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 235 9,654,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังาน

ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 53 1,029,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 1239 11,142,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 346,588,400              

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 346,588,400              

พฒันาศกัยภาพดา้นการบญัชแีก่สมาชกิสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 30,307,600                

งบด าเนินงาน 30,307,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,307,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 9,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 886,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,720,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพส์มดุท าบญัชตีน้ทุนประกอบอาชพี 0 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 124000 12,097,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,234,000                    

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 282,192,600              

งบด าเนินงาน 276,753,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 247,610,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,468,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 440,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 86,410,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 9,525,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 95,723,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 505,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าประกนัภยั 0 230,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรกัษาความปลอดภยั คน 135 15,670,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 90 9,824,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มูล คน 104 11,760,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้พนกังานธุรการ คน 176 20,040,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถยนต์ คน 220 23,252,200                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าสวน คน 30 2,818,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่บริหารท ัว่ไป คน 13 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งช่างอเิลก็ทรอนิกส์ คน 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งคนงาน คน 5 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งก าจดัปลวก งาน 87 1,070,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตกัปฏกูิลและเกบ็ขยะมูลฝอย งาน 1 87,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นพฒันาและควบคุมคุณภาพ คน 3 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงดูแลรกัษาระบบตรวจสอบบญัชคีอมพวิเตอร์ งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบบญัชสีหกรณ์ งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาดา้นระบบเครือขา่ยและความปลอดภยั งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร บาท 0 3,297,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,982,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 4,036,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั คนั 15 4,491,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั คนั 9 2,609,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,088,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,676,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 509,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 736,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 11,950,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,688,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 29,143,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,488,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 875,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,644,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,703,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 13,432,800                   

งบลงทนุ 5,439,000                 

ครุภณัฑ์ 5,439,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ที่ 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,151,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 2 กรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์  แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กรม

ตรวจบญัชสีหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 41 861,000                      

พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการบญัชแีก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 25,181,300                
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งบด าเนินงาน 25,181,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,181,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,533,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 3,720,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่โครงการ คน 0 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,706,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 582,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,638,000                    

ฝึกอบรมเศรษฐกจิการเงนิข ัน้พื้นฐานแก่สมาชกิสหกรณ์ 7,210,000                 

งบด าเนินงาน 7,210,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,210,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 184,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14000 6,860,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 95,200                        

ตรวจสอบความถกูตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิระหวา่งสหกรณ์และสมาชกิ 1,696,900                 

งบด าเนินงาน 1,696,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,696,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 488,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 122,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,085,700                    

กรมประมง 3,940,522,500            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,764,200                

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,764,200                

ถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง 22,764,200                

งบด าเนินงาน 22,764,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,764,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,230,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 1 1,433,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 1 1,433,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน อตัรา 1 1,433,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,032,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,032,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 158,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 48,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,851,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 18,340,000                

โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 18,340,000                

จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นการประมง 18,340,000                

งบด าเนินงาน 18,340,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,340,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,305,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารวชิาการ แบบค าขออนุญาต 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,534,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,050,798,600            

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 320,619,200              

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 320,619,200              

งบด าเนินงาน 297,865,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 297,865,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,641,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 21,003,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 14,044,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 18,770,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 4,358,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 42,608,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเรือ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหข์อ้มูลและตวัอยา่ง 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขเครื่องมอื 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารวชิาการ แบบค าขออนุญาต 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 18 32,208,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ อตัรา 18 1,728,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ อตัรา 47 4,200,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 121 21,960,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน อตัรา 31 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,216,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 3,776,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,440,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 9,045,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,216,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,986,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 137,151,600                 

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 722,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,904,000                    

งบลงทนุ 10,687,600                

ครุภณัฑ์ 10,687,600                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,687,600                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดหวักลบั (Inverted microscope) 

ชนิด 2 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอลและชดุประมวลผลแบบตัง้โตะ๊  แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้นแบบแท่งแม่เหลก็ (Magnetic

 stirrer) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 3 

ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 67,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ (autopipette) 

ปริมาตรระหวา่ง 0.5-1,000 ไมโครลติร 10 ชิ้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง (Real-time

 PCR) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตัิ 96 ตวัอยา่ง 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมพีรอ้มระบบดูดซบัไอระเหยสารเคมแีบบไร ้

ท่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ (Low Temperature Incubator) 

ขนาด 50 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ควบคุมอณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 252,000                      

งบรายจ่ายอื่น 12,066,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 12,066,500                   

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 24,906,300                

พฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 24,906,300                

งบด าเนินงาน 24,906,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,906,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,734,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,100,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 385,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,856,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,856,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,890,000                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 11,940,000                

สนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ า้แบบมส่ีวนร่วม 11,940,000                

งบด าเนินงาน 8,440,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ฉบบั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร ฉบบั 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 151,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,999,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 418,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,134,400                    

งบอดุหนุน 3,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนธนาคารผลผลติสตัวน์ า้แบบมี 0 3,500,000                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 34,799,300                

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ประมง 34,799,300                
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งบด าเนินงาน 25,979,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,979,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 882,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,061,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าหนงัสอืและจลุสาร 0 5,061,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 390,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,725,100                   

งบอดุหนุน 8,820,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,820,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยเ์รียนรู ้ 0 8,820,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 500,115,300              

ส่งเสริมและบริหารจดัการการผลติสนิคา้ประมง 500,115,300              

งบด าเนินงาน 377,826,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 377,826,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 9,181,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 37,993,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 48,999,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 16,170,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 28 99,228,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 28 99,228,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ อตัรา 28 2,688,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ อตัรา 89 7,476,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 450 81,000,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน อตัรา 56 8,064,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,978,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 2,568,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,409,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 246,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,540,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 119,345,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 710,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 642,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 12,800,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,167,400                    

งบลงทนุ 109,560,600              

ครุภณัฑ์ 109,560,600                 
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 109,560,600                 

รายการระดบัที1่: เรือตรวจประมงทะเลขนาด 100 ฟตุ  แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ล า 2 109,560,600                 

งบรายจ่ายอื่น 12,728,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจประมงของเรือส ารวจประมงจฬุา

ภรณ์และเรือส ารวจประมงมหดิล 0 12,728,000                   

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 70,644,100                

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 70,644,100                

งบด าเนินงาน 70,644,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,644,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,895,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 37,640,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหข์อ้มูลและตวัอยา่ง 0 5,425,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 50 8,575,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 50 8,575,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,280,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,280,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 312,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,888,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 944,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,483,900                    

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 19,179,500                

ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง (Zoning by Agri map) 19,179,500                

งบด าเนินงาน 19,179,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,179,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,364,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 5000 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารวชิาการ แบบค าขออนุญาต 5000 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 7 1,380,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 7 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,275,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 22,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,204,800                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 68,594,900                

พฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 12,984,800                

งบด าเนินงาน 12,984,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,984,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 933 2,414,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหข์อ้มูลและตวัอยา่ง 933 966,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 8 1,447,200                    
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รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 8 1,447,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,010,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,010,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 233,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,112,000                    

สนบัสนุนโครงการเกษตรทฤษฎใีหมด่า้นการประมง 55,610,100                

งบด าเนินงาน 55,610,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,610,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 516,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 11,446,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 75000 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารวชิาการ แบบค าขออนุญาต 75000 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 770,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 37,556,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,353,600                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,353,600                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ า้ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,353,600                 

งบด าเนินงาน 5,353,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,353,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,979,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 374,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 7,021,000                 

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 7,021,000                 

ปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้ 7,021,000                 

งบด าเนินงาน 5,095,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,095,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,137,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 5 990,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 5 990,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 5 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 967,400                      

งบลงทนุ 1,926,000                 

ครุภณัฑ์ 1,926,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณส าหรบัอปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลชนิด

 SAN แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,926,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 27,190,700                

โครงการวจิยัและพฒันาการประมง 14,370,500                

วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานดา้นการประมง 14,370,500                

งบด าเนินงาน 14,370,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,370,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,160,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,853,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 885,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,073,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,898,200                    

โครงการวจิยัและนวตักรรมสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการประมง 146,200                   

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้มดา้นการประมง 146,200                   

งบด าเนินงาน 146,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 76,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 40,000                        

โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมประมง 6,316,600                 

วจิยัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารประมงเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 6,316,600                 

งบด าเนินงาน 6,316,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,316,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 294,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 348,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 496,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 429,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 199,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 94,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,119,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,159,000                    

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 6,357,400                 

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 6,357,400                 

งบลงทนุ 6,357,400                 

ครุภณัฑ์ 6,357,400                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,357,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพระบบดจิติอล  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ส าหรบังานวจิยั แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้ชนิดกล ัน่แบบสองครัง้  แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้นแบบแท่งแม่เหลก็ (Magnetic

 stirrer) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 77,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลาย แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 51,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ชนิด 8 ช่องปริมาตร 

0.5-10 ไมโครลติร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ชนิด 8 ช่องปริมาตร 

20-200 ไมโครลติร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคม ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ (Low Temperature Incubator) 

ขนาด 50 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 855,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดไอสารเคม ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร อนั 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความ

จ ุ75 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 290,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,232,494,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 2,232,494,300            

บคุลากรภาครฐัดา้นประมง 2,232,494,300            

งบบคุลากร 2,165,466,200            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,344,942,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3097 1,005,702,500               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 168 15,241,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 84 143,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 108 2,592,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 583 31,177,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 130 2,434,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 943 287,162,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 8 10,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 20 480,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 820,523,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (พนกังานราชการ) อตัรา 4023 812,868,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ อตัรา 0 4,559,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 172 3,096,000                    

งบด าเนินงาน 67,028,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 67,028,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 600 24,355,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 275 5,778,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 4120 35,293,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,546,600              

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 500,546,600              

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 500,546,600              

งบด าเนินงาน 252,118,900              



283 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 129,168,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,751,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,856,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,554,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,192,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,098,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขเครื่องมอื 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 30 21,528,000                   

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั อตัรา 30 3,600,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ อตัรา 28 2,688,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ อตัรา 90 7,560,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิการ อตัรา 32 5,760,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด อตัรา 20 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,087,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 384,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 702,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11 3,157,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,673,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 21,909,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,269,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,872,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,080,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,276,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,257,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 43,274,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 122,950,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,826,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,890,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 95,271,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,266,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 8,696,000                    

งบลงทนุ 103,060,400              

ครุภณัฑ์ 43,060,400                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,899,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 763,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,367,800                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 429,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบัส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 พรอ้มชดุโปรแกรม

ระบบปฏบิตัิการ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 374,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 29 1,067,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 78,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 403,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 3 99,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิด PLOTTER แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 52,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 232,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  าหรบัการรกัษา

ความปลอดภยัของระบบเครือขา่ยและคอมพวิเตอร ์แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,016,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท า Private Cloud แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 13,462,200                   
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รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบโปรแกรมประยกุตก์าร

เพาะเลี้ยงกุง้ทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,534,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการระบบออกหนงัสอืรบัรองสุขภาพสตัวน์ า้ดจิติลั 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,388,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 5 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 151,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network 

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 23 230,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้ ขนาด 2 แรงมา้ 3 เฟส   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 80,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวตัต ์พรอ้มติดต ัง้และ

อปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการควบคุมการประมงพรอ้มอาคารประกอบ

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 60,000,000                   

งบอดุหนุน 121,464,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 121,464,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผู ้

สงัเกตการณ์ส าหรบัคณะกรรมการประมง (OECD) สถาบนั 0 429,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนย์

พฒันาการประมงแห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ สถาบนั 0 106,138,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์าร

ขา่ยงานศูนยเ์พาะเลี้ยงสตัวน์ า้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค 0 2,341,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารขา่ยงานศูนยเ์พาะเลี้ยงสตัวน์ า้แห่ง

เอเซยีและแปซฟิิค (NACA) 0 945,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมาธกิารบริหารและจดัการ

ทรพัยากรปลาทูน่าในมหาสมทุรอนิเดยี (IOTC) 0 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิส านกังานเลขาธกิารศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) 0 1,039,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศดา้นขา่วสาร

การตลาด บริการแนะแนวดา้นเทคนิคของสนิคา้แห่งเอเซยีและแปซฟิิค สถาบนั 0 787,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายองคก์รระหวา่งประเทศในฐานะผูส้งัเกตการณ์

ส าหรบัคณะกรรมาธกิารประมงแห่งมหาสมทุรแปซฟิิคตะวนัตกตอนกลาง 0 640,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้และ

ชาวประมงที่ประสบภยั 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายภาคีความตกลงวา่ดว้ยการท าประมงในพื้นที่ตอน

ใตข้องมหาสมทุรอนิเดยี (SIOFA) 0 1,638,000                    
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งบรายจ่ายอื่น 23,903,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การปลูกและบ ารุงรกัษาป่าชายเลนทดแทนฯ 0 13,469,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 10,433,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 76,013,500                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 2,818,300                 

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 2,818,300                 

งบด าเนินงาน 2,818,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,818,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 67,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 6 540,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 6 540,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ อตัรา 6 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 145,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,574,800                    

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 7,187,100                 

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีประมง 7,187,100                 

งบด าเนินงาน 7,187,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,187,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 627,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,000,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 66,008,100                

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 66,008,100                

งบด าเนินงาน 46,243,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,243,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,443,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,814,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,524,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน อตัรา 41 3,464,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ อตัรา 41 3,464,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,562,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,562,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 653,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าหนงัสอืและจลุสาร 0 653,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,631,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,412,700                   

งบรายจ่ายอื่น 19,764,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้และพรรณ โครงการ 0 18,512,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัร

กมัพูชาดา้นการศึกษา 0 1,251,500                    

กรมปศุสตัว ์ 5,575,512,400            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,072,600                

โครงการธนาคารแพะต าบลสนัตสุิข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,072,600                

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการปศุสตัว ์ 22,072,600                

งบด าเนินงาน 1,852,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,852,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 540,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 80,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 390,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 67,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 224,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 300,000                      

งบอดุหนุน 20,220,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,220,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการธนาคารแพะต าบลสนัติสุข จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ ราย 0 20,220,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,228,970,400            

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 149,632,500              

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพื้นทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 32,049,800                

งบด าเนินงาน 32,049,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,049,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,813,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,614,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,811,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,904,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 5,472,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,334,500                    

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหก้บัเกษตรกรในพื้นทีท่ีไ่มเ่หมาะสม 109,112,700              

งบด าเนินงาน 21,112,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,112,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,925,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,027,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,420,000                    



288 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 4,140,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,600,000                    

งบอดุหนุน 88,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 88,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรปรบัเปลีย่นพื้นที่เพือ่ปลูกพชือาหาร 0 88,000,000                   

ปรบัโครงสรา้งการผลติปศุสตัว ์ 8,470,000                 

งบด าเนินงาน 6,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 555,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 505,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

งบอดุหนุน 2,470,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรในการเลี้ยงดูกระบอืพ่อพนัธุป์ระจ า 0 2,470,000                    

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 307,000,400              

ตรวจสอบรบัรองคุณภาพสนิคา้ปศุสตัว ์ 294,242,400              

งบด าเนินงาน 288,157,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 288,157,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 485,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,822,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,036,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,087,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,555,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 65,801,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,472,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,416,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 2,065,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 19,367,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 407,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 159,773,300                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 504,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,948,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 6,084,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 6,084,800                    

พฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมฮาลาลดา้นปศุสตัว ์ 12,758,000                

งบด าเนินงาน 9,234,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,234,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,080,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,864,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 829,600                      



289 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,360,000                    

งบอดุหนุน 3,100,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรบัรองตามมาตรฐาน แห่ง 0 3,100,000                    

งบรายจ่ายอื่น 423,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 423,600                      

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 8,085,600                 

สรา้งเกษตรกรปราดเปรื่อง 8,085,600                 

งบด าเนินงาน 8,085,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,085,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,125,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,960,000                    

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13,277,000                

ส่งเสริมการเลี้ยงสตัวแ์บบแปลงใหญ่ 13,277,000                

งบด าเนินงาน 13,277,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,277,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,366,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,311,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,000,000                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 21,027,600                

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 21,027,600                

งบด าเนินงาน 10,443,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,443,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,268,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,708,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 333,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 374,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,995,000                    

งบอดุหนุน 10,584,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,584,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรเครือขา่ยศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรดา้นปศุสตัว ์ ราย 0 10,584,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 638,926,600              

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 113,179,900              

งบด าเนินงาน 112,842,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,842,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,745,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,639,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 505,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,020,800                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 201,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,097,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 71,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 10,625,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 45,525,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 31,266,900                   

งบรายจ่ายอื่น 337,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 337,800                      

การพฒันาสุขภาพสตัว ์ 525,746,700              

งบด าเนินงาน 522,746,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 522,746,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,144,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 28,150,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,276,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 870,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 115,107,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 415,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 398,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,020,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 274,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 230,486,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 104,698,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,785,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,292,800                   

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าชดใชก้รณีสตัวป่์วยดว้ยโรคระบาดและพาหะของโรค 

หรือชดเชยในกรณีสตัวต์ายเน่ืองจากแพว้คัซนี บาท 0 3,000,000                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 91,020,700                

ส่งเสริมการท าปศุสตัวอ์นิทรีย ์ 7,128,200                 

งบด าเนินงาน 7,128,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,128,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 900,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,719,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 616,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,331,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 277,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,183,500                    
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ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ 83,892,500                

งบด าเนินงาน 83,892,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,892,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,692,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 77,700,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 11,611,800                

โครงการปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 11,611,800                

ปรบัปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 11,611,800                

งบด าเนินงาน 11,611,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 9,180,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,431,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,431,800                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 21,522,000                

โครงการวจิยัและนวตักรรมดา้นปศุสตัว ์ 21,522,000                

วจิยัและนวตักรรม 21,522,000                

งบด าเนินงาน 20,592,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,592,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 344,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,353,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,517,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 208,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 330,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 216,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 11,656,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 134,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,573,900                    

งบลงทนุ 930,000                   

ครุภณัฑ์ 930,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 930,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งถา่ยสารพนัธุกรรมสู่เซลลแ์ละเชื้อจลุชพีดว้ย

กระแสไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 500,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 3,448,509,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 3,448,509,000            

บคุลากรภาครฐัดา้นปศุสตัว ์ 3,448,509,000            

งบบคุลากร 3,348,046,300            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 2,154,056,900               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 1,766,854,000               
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 45,247,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 2,462,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 2,784,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 48,639,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 1,462,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 284,811,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 0 117,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 0 27,300                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,193,989,400               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5392 1,193,989,400               

งบด าเนินงาน 100,462,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,462,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1086 44,677,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่เสีย่งภยั 0 6,396,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5392 47,788,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 710,291,700              

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 710,291,700              

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 273,846,900              

งบด าเนินงาน 237,198,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 175,186,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,173,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,027,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 12,786,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 6,056,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,918,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 3,666,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 8,443,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 48,092,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 577,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,971,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 29,179,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 345,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,838,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,426,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 37,226,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 16,928,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 393,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,001,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 62,012,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 7,754,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,747,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 49,480,600                   

งบลงทนุ 28,584,400                
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ครุภณัฑ์ 22,584,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เครื่อง 5 235,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 267,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 5,500 

ANSI Lumens แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 267,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,169,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR machine) แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารพนัธุกรรมในสภาพจริงแบบ

เคลือ่นที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นน า้ยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยชนิดชารจ์แบตเตอรี่

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 77,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลอ์ตัโนมตัิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ดว้ยระบบ Deionization พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นน า้ยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 48,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัซากสตัวท์ดลองและขยะติดเชื้อทรงสีเ่หลีย่ม 

ระบบดรายแมคคานิคลัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 กโิลกรมัต่อช ัว่โมง แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อส าหรบัสตัวท์ดลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,121,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกดนบัแยกชนิดเมด็เลอืดขาว แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 85 ลติร พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปัน่ผสมตวัอยา่งความเร็ว 2 ระดบั พรอ้มตวัจบัเวลา 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 65,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย แบบตัง้โตะ๊ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ส าหรบังาน Dark 

field แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Biosafety cabinet class II) 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดคลืน่ความถีสู่ง ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 90 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 395,900                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซด ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 150 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าใหเ้ซลลแ์ตก (Ultrasonic) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดเลก็ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนสารพนัธุกรรมชนิดควบคุม

อณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัเตรียมตวัอยา่งภายใตร้ะบบอากาศหมนุเวยีน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 306,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารในหลอดทดลองขนาดเลก็ ชนิดควบคุม

อณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารสตัวท์ดลองแบบอาคารปิด แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,000,000                    

งบอดุหนุน 3,778,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,778,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศ บาท 0 3,278,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสตัวแพทยสภา บาท 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,285,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 4,285,500                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 45,610,400                

งบด าเนินงาน 43,265,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,190,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,282,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 643,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,449,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 420,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 123,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,595,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,619,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 67,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,443,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,008,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 58,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 555,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 144,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,708,700                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 538,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,874,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,075,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 152,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 68,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 773,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,080,000                    

งบลงทนุ 1,696,000                 

ครุภณัฑ์ 1,696,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 2 1,696,000                    

งบรายจ่ายอื่น 649,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 649,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 239,187,400              

งบด าเนินงาน 232,207,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 209,666,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 281,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,290,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,351,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,909,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,146,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 11,784,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,315,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,308,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,764,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,271,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 181,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 298,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 9,635,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 9,787,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 134,339,700                 

ค่าสาธารณูปโภค 22,541,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,066,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 792,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 573,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 20,108,600                   

งบลงทนุ 6,980,000                 

ครุภณัฑ์ 6,980,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เครื่อง 5 235,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,392,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 4 3,392,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 3,353,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 54,871,200                

งบด าเนินงาน 54,871,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,686,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,159,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,257,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 604,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 440,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,665,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 53,800                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 667,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,851,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 356,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 123,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 78,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,453,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,463,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 4,184,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 333,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 59,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 131,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,659,900                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 90,584,300                

งบด าเนินงาน 41,628,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,485,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,855,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 9,630,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 24,143,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 24,143,200                   

งบลงทนุ 48,956,100                

ครุภณัฑ์ 48,956,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,956,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มูลระบบงานสารสนเทศ

กลางและพฒันาระบบคลงัขอ้มูลเชงิธุรกจิของกรมปศุสตัวส์  าหรบัรายงานเชงิ

วเิคราะหส์ าหรบัผูบ้ริหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 31,532,700                   
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ

ใบอนุญาตและสนิคา้ดา้นปศุสตัว ์ดว้ยเทคโนโลย ีBlockchain แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,545,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 512,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 37,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบภูมสิารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพือ่การลงทุนดา้นปศุ

สตัว ์ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,401,600                    

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 6,191,500                 

งบด าเนินงาน 4,400,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,400,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 160,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,769,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 408,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,197,900                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 662,500                      

งบลงทนุ 1,430,000                 

ครุภณัฑ์ 1,430,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Biosafety cabinet class II) 

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 780,000                      

งบรายจ่ายอื่น 360,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 360,900                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 132,534,900              

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 5,058,800                 

พฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 5,058,800                 

งบด าเนินงาน 2,038,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,038,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 396,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 891,200                      

งบอดุหนุน 3,020,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,020,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรส าหรบัการเลี้ยงสตัวบ์นพื้นที่สูง 0 3,020,000                    

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 9,694,700                 

ส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 9,694,700                 

งบด าเนินงาน 1,694,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,694,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,304,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 390,000                      

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรเลี้ยงสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากนิ ราย 0 8,000,000                    

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 117,781,400              

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 117,781,400              

งบด าเนินงาน 117,139,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,139,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 210,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,908,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 438,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 355,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,594,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,447,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 4,000                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 163,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,851,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,125,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 31,400,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 39,090,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,982,700                   

งบรายจ่ายอื่น 642,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 642,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 2,683,536,300            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 363,122,400              

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 117,887,800              

การจดัท าฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกจิ 46,607,800                

งบด าเนินงาน 46,607,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,607,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 14,960,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,462,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 14,392,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,239,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,733,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,450,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดัท าแผนที่ 0 6,640,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุภาพถา่ยดาวเทยีม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุภาคสนาม 0 298,500                      

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 71,280,000                

งบด าเนินงาน 71,280,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,280,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,150,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 169,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000,000                   

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 90,742,400                

พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 90,742,400                

งบด าเนินงาน 90,742,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,742,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,771,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 4,800,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 82,171,400                   

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 25,718,000                

ธนาคารปุ๋ยอนิทรีย ์ 25,718,000                

งบด าเนินงาน 25,718,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,718,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 25,718,000                   

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 8,731,800                 

พฒันาเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิในศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้

เกษตร 8,731,800                 

งบด าเนินงาน 8,731,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,731,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,731,800                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 120,042,400              ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิเพือ่ขบัเคลือ่นกลุ่มเกษตรกรเขา้สู่ระบบเกษตร

อนิทรีย ์ 24,804,400                

งบด าเนินงาน 24,804,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,804,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,914,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 131,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,387,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 1,387,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,102,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 3,102,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 866,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,404,400                   

สนบัสนุนงานพฒันาทีด่นิเพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ 95,238,000                

งบด าเนินงาน 95,238,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,238,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 95,238,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 35,348,300                

โครงการวจิยัและพฒันาทีด่นิอยา่งย ัง่ยนื 14,383,700                

วจิยัและพฒันาทีด่นิอยา่งย ัง่ยนื 14,383,700                

งบด าเนินงาน 14,383,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,383,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,276,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,321,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,331,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,106,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,303,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 804,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,240,700                    

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิ 5,325,700                 

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิส าหรบัพื้นทีด่นิมปีญัหา 4,503,700                 

งบด าเนินงาน 4,503,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,503,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,057,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 968,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 218,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 636,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 596,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 138,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 887,600                      

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 822,000                   

งบด าเนินงาน 822,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 822,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 351,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 38,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 65,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 255,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 95,300                        

โครงการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ 10,382,500                

วจิยัพื้นฐานเพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารจดัการดนิ 7,506,200                 

งบด าเนินงาน 7,506,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,506,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,321,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,508,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 245,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 590,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 789,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 78,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 972,700                      

วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูท้างดา้นการพฒันาทีด่นิ 2,876,300                 

งบด าเนินงาน 2,876,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,876,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,082,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 511,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 64,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 425,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 265,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 26,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,300                      

โครงการวจิยัประยกุตแ์ละต่อยอดงานวชิาการดา้นพฒันาทีด่นิเพือ่แกป้ญัหาใหก้บั

เกษตรกร 5,256,400                 

วจิยัประยกุตแ์ละต่อยอดงานวชิาการดา้นการพฒันาทีด่นิเพือ่แกป้ญัหาใหก้บัเกษตรกร 5,256,400                 

งบด าเนินงาน 5,256,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,256,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,191,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,020,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 140,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 694,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 472,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 51,200                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 685,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 46,933,800                

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 22,665,900                

พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจงัหวดัภาคเหนือ 22,665,900                

งบด าเนินงาน 22,665,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,665,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,298,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 3,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 18,207,200                   

โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรียภ์าคเหนือ 4,000,000                 

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิเพือ่ขบัเคลือ่นกลุ่มเกษตรกรเขา้สู่ระบบเกษตร

อนิทรีย ์ในจงัหวดัภาคเหนือ 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 304,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 306,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 306,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,337,800                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 4,195,400                 พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจงัหวดัภาคใต ้

ชายแดน 1,553,000                 

งบด าเนินงาน 1,553,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,553,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,553,000                    

สนบัสนุนงานพฒันาทีด่นิเพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม ่ในจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 2,642,400                 

งบด าเนินงาน 2,642,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,642,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,642,400                    

โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 6,300,000                 

สนบัสนุนงานพฒันาทีด่นิเพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม ่ในจงัหวดัภาคใต ้ 6,300,000                 

งบด าเนินงาน 6,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,300,000                    

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 9,772,500                 

พฒันาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจงัหวดัภาคใต ้ 9,772,500                 

งบด าเนินงาน 9,772,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,772,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,138,100                    
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,091,528,100            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,091,528,100            

พฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 1,091,528,100            

งบบคุลากร 1,071,787,800            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 725,563,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน (อตัราเดมิ) อตัรา 1494 508,479,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน อตัรา 603 30,739,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า (อตัราเดมิ) อตัรา 561 185,552,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัค่าจา้งประจ า อตัรา 34 791,600                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 346,224,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราเดมิ) อตัรา 1300 346,224,200                 

งบด าเนินงาน 19,740,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,740,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 243 4,402,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3 35,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส าหรบัเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า อตัรา 72 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส าหรบัพนกังานราชการ อตัรา 60 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1300 11,775,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 968,587,100              

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาทีด่นิ 154,545,400              

คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ 65,230,000                

งบด าเนินงาน 65,230,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,230,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 27,513,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 34,716,700                   

การพฒันาหมอดนิอาสาและหมอดนินอ้ย 73,915,400                

งบด าเนินงาน 73,915,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,915,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,000,000                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,008,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,907,300                    

ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ 15,400,000                

งบด าเนินงาน 15,400,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,522,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,878,000                    

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 660,634,700              

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 164,241,300              
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งบด าเนินงาน 163,250,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,945,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,267,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 121,437,700                 

ค่าสาธารณูปโภค 37,305,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,592,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,797,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,915,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 28,655,600                

งบด าเนินงาน 14,910,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,910,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,336,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 577,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 922,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 538,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 907,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดัท าแผนที่ 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุภาคสนาม 0 5,000                         

งบลงทนุ 636,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 636,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 636,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก กรุงเทพมหานคร กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย กรุงเทพมหานคร กลา้ 300000 306,000                      

งบรายจ่ายอื่น 13,109,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 13,109,300                   

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 30,443,200                

งบด าเนินงาน 30,443,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,443,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,043,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 27,399,900                   

ส่งเสริมการใชส้ารอนิทรียล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 428,558,600              

งบด าเนินงาน 426,667,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 426,667,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 577,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 27,884,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,976,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 8,476,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,558,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 11,443,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 347,778,500                 

งบรายจ่ายอื่น 1,890,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,890,700                    

สรา้งนิคมการเกษตร 4,272,500                 

งบด าเนินงาน 4,272,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,272,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 422,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,099,900                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 4,463,500                 

งบด าเนินงาน 4,455,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,125,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 3,000,000                    

งบลงทนุ 8,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500                         

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,500                         

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว กรุงเทพมหานคร ไร่ 5 8,500                         

ฐานขอ้มลูทรพัยากรทีด่นิไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 153,407,000              

ปรบัปรุงฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิ 131,007,000              

งบด าเนินงาน 125,771,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,771,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,875,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 276,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 25,390,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 7,685,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 7,116,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 355,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 32,390,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 30,241,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 1,576,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าแท่นตวัอยา่งดนิจ าลอง 0 572,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,241,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,288,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 7,442,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,516,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 628,200                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดัท าแผนที่ 0 17,448,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุภาคสนาม 0 1,116,200                    

งบอดุหนุน 861,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 861,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 0 861,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,375,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามโครงการแผนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและ

แผนปฏบิตัิการ ไทย-กมัพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS) 0 4,375,000                    

ปรบัปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ 22,400,000                

งบด าเนินงาน 22,400,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,984,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 784,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบตูช้มุสายโทรศพัท ์และ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาโปรแกรมระบบหอ้งสมดุ

อตัโนมตัิ (e-Library) 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบอปุกรณ์โปรแกรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 435,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 435,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 355,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือขา่ยและ

บริการ Internet) 0 14,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 99,195,100                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 8,045,500                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 8,045,500                 

งบด าเนินงาน 8,045,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,045,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,930,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 728,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 538,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 770,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,829,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 20,707,000                

พฒันาคุณภาพดนิในพื้นทีจ่ดัการปญัหาทีด่นิท ากนิ 20,707,000                

งบด าเนินงาน 20,707,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,707,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 687,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,019,500                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 70,442,600                

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 70,442,600                
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งบด าเนินงาน 70,442,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,442,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,664,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,408,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,456,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 1,951,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 1,505,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 961,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,719,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 54,394,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดัท าแผนที่ 0 704,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,409,500                

โครงการพฒันาแหลง่น า้ชมุชน 1,794,300                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ชมุชน 1,794,300                 

งบด าเนินงาน 1,794,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,794,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,439,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,200,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,200,000                 

งบด าเนินงาน 3,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,139,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 260,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 29,415,200                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 29,415,200                

งบด าเนินงาน 29,415,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,415,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,914,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,830,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 6,830,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,439,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,686,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 44,412,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 44,412,000                

ส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรียเ์พือ่ป้องกนัหมอกและควนัไฟในพื้นทีเ่กษตร

ภาคเหนือ ในจงัหวดัภาคเหนือ 44,412,000                
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งบด าเนินงาน 44,412,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,412,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 28,500,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานรายแปลง 0 28,500,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,912,000                   

กรมวชิาการเกษตร 3,890,700,800            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 24,141,200                

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 24,141,200                

ส่งเสริมอาชพีดา้นเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 24,141,200                

งบด าเนินงาน 24,141,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,141,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 298,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,101,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,702,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 906,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 806,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 162,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,340,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 219,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,603,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 369,114,200              

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 19,622,600                

บริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตร Agri Map 19,622,600                

งบด าเนินงาน 19,622,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,622,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 749,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,324,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,725,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 504,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,786,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 913,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,647,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,262,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 858,200                      

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 131,192,000              

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 131,192,000              

งบด าเนินงาน 112,062,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,062,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,566,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,111,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,706,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 794,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,371,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,157,100                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,352,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 64,715,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,065,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,720,500                    

งบลงทนุ 19,130,000                

ครุภณัฑ์ 19,130,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 19,130,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง พรอ้ม

ชดุ Post Column Derivatization แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 2 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟ ชนิด

ของเหลวความดนัสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟพรอ้มตวัตรวจวดัชนิด Micro 

Electron Capture Detector พรอ้มเครื่องฉีดสารตวัอยา่งของเหลว

อตัโนมตัิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 21,461,600                

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรในพื้นทีแ่ปลงใหญ่ 21,461,600                

งบด าเนินงาน 17,561,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,561,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,056,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,348,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ 0 1,991,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 884,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,140,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 752,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,138,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,838,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,001,400                    

งบลงทนุ 3,900,000                 

ครุภณัฑ์ 3,900,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัศตัรูพชือจัฉริยะ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,900,000                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 35,680,300                

สนบัสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติพชืในศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติสนิคา้เกษตร 35,680,300                

งบด าเนินงาน 35,680,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,680,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,051,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 46,300                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,271,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,307,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 850,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,751,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 432,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 2,289,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,044,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 635,700                      

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 90,472,900                

ผลติพนัธุข์า้วโพดเลี้ยงสตัวคุ์ณภาพดี 4,229,000                 

งบด าเนินงาน 4,229,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,229,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,296,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 166,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 672,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 369,700                      

ผลติพนัธุป์าลม์น า้มนัคุณภาพดี 34,571,500                

งบด าเนินงาน 34,571,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,571,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 503,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 476,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 220,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 549,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,807,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 113,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 276,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,184,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 132,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 119,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 119,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 233,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 413,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 44,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,144,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 233,000                      

ผลติพนัธุม์ะพรา้วคุณภาพดี 35,229,800                

งบด าเนินงาน 35,229,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,229,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 402,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 576,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 288,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 549,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,407,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 113,600                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 176,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,771,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 132,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 119,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 119,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 232,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 413,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 44,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,648,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 232,800                      

ผลติพนัธุม์นัส าปะหลงัคุณภาพดี 14,601,700                

งบด าเนินงาน 14,601,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,601,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 87,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 169,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,457,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,110,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,931,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000                        

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,840,900                 

งบด าเนินงาน 1,190,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,190,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 390,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 111,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 645,600                      

งบลงทนุ 650,000                   

ครุภณัฑ์ 650,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนชนิดตัง้โตะ๊ พรอ้มระบบท าความเยน็ 

และอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 52,347,400                

ตรวจรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรีย ์ 44,819,600                

งบด าเนินงาน 44,819,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,819,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,087,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,725,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,165,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 591,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,789,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,560,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,324,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,793,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,751,000                   

เกษตรทฤษฎใีหม่ 2,463,600                 

งบด าเนินงาน 2,463,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,463,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 245,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,218,500                    

เกษตรผสมผสาน 5,064,200                 

งบด าเนินงาน 5,064,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,064,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,064,200                    

โครงการพฒันาเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ 18,337,400                

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่น าไปสู่การเกษตรอจัฉริยะ 18,337,400                

งบด าเนินงาน 18,337,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,337,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,386,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,896,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,046,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 750,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 877,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 946,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,048,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 350,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 4,200,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,200,000                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,200,000                 

งบด าเนินงาน 4,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,200,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 32,478,000                

โครงการพฒันาระบบการรบัช าระเงนิค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรบัรองและใบ

ผา่นด่านยาง 6,784,000                 

พฒันาระบบการรบัช าระเงนิค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ผา่น NSW 6,784,000                 

งบลงทนุ 6,784,000                 

ครุภณัฑ์ 6,784,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,784,000                    
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รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบการรบัช าระเงนิค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาต/ใบรบัรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,784,000                    

โครงการพฒันาโปรแกรมปฏบิตักิาร (Application) ส าหรบัการตรวจสอบคุณภาพยาง 1,796,500                 

พฒันา Application ส าหรบัการตรวจสอบคุณภาพยางเพือ่ประกอบการออกใบผา่น

ด่านยางผา่นระบบ NSW 1,796,500                 

งบลงทนุ 1,796,500                 

ครุภณัฑ์ 1,796,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,796,500                    

รายการระดบัที1่: การพฒันา Application ส าหรบัการตรวจสอบคุณภาพ

ยาง เพือ่ประกอบการออกใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,796,500                    

โครงการพฒันาระบบและปรบัปรุงประสทิธภิาพการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 23,897,500                

พฒันาระบบบูรณาการและปรบัปรุงการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ใบรบัรอง ผา่นระบบ NSW 23,897,500                

งบลงทนุ 23,897,500                

ครุภณัฑ์ 23,897,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,897,500                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบบูรณาการและปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

เชือ่มโยงขอ้มูลแบบอเิลก็ทรอนิกสข์อใบรบัรอง ใบอนุญาต น าเขา้ - ส่งออก 

น าผ่านพชื ผลติผลพชื และปจัจยัการผลติทางการเกษตรผ่านระบบ NSW 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 4 23,897,500                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 457,468,800              

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเพือ่ใช ้

ประโยชนพ์ฒันาสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 457,468,800              

วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ชืพื้นฐานการเกษตรดา้นพชื 19,591,200                

งบด าเนินงาน 19,591,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,591,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 830,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,056,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,115,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,869,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 5,815,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,903,900                    

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมทางการเกษตรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื

เศรษฐกจิทีส่  าคญัเฉพาะพื้นที่ 437,877,600              

งบด าเนินงาน 437,877,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 437,877,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 12,110,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,514,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 13,907,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,379,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 9,156,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 85,763,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,421,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,920,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจดันิทรรศการ 0 6,047,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,142,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 28,556,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 8,028,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 4,419,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,133,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 65,465,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 8,030,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,420,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 110,691,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,769,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,186,032,800            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 2,186,032,800            

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัในการด าเนินการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 2,186,032,800            

งบบคุลากร 2,125,257,600            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 992,904,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 767,838,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 225,065,600                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,132,353,100               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 1,132,353,100               

งบด าเนินงาน 60,775,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,775,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 2,248,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานพื้นที่พเิศษ บาท 0 5,886,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 51,345,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 745,951,700              

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 372,364,800              

การบริหารความหลากหลายทางชวีภาพ 16,592,900                

งบด าเนินงาน 15,383,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,383,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 792,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,725,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 997,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,067,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,048,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,850,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 602,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 928,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,344,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,027,800                    

งบลงทนุ 1,209,400                 

ครุภณัฑ์ 1,209,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,209,400                    
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รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจดัการฐานขอ้มูลพรรณพชืและ

เชื้อพนัธุกรรมพชื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,209,400                    

วจิยัและพฒันา 319,974,000              

งบด าเนินงาน 78,216,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,216,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 716,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,993,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,342,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 564,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 55,000,000                   

งบลงทนุ 13,360,200                

ครุภณัฑ์ 11,827,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 433,300                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 22 110,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 9 81,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานขาเหลก็ตวัแอล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็เอกสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร แผ่น 1 5,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 49,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตพ์่นสาร สะพายหลงัแบบแรงดนัน า้สูง แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 49,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,056,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์นโตรเจนในดนิและพชื แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบคุณภาพกลิน่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 4 982,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้บริสุทธิ์สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของน า้ในตน้พชืพรอ้มระบบบนัทกึ

ขอ้มูล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 963,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูม ิแขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 700,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 79,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 351,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายแบบปรบัปริมาตร 6 ตวั แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 350,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,533,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 69,000                        

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเพาะช าพชืทดลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร โรง 1 69,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 325,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งแช่เยน็และหอ้งแช่แขง็ในอาคารแปรรูปผลติ

เกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 325,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 535,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงติดต ัง้ผนงัก ัน้หอ้งประชมุ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 535,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 430,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เครื่องวดัหน่วยไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 430,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 174,000                      

รายการระดบัที1่: เขือ่นกนัดนิเพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 174,000                      

งบอดุหนุน 5,208,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,208,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิชมรมมะพรา้วแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 

(Asian and Pacific Coconut Community : APCC) 0 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมพชืสวนระหวา่งประเทศ 

(International Society for  Horticultural  Science : ISHS) 0 9,300                         

รายการระดบัที1่:  ค่าบ ารุงสมาคม (International Association of 

Horticultural Producers : IAHP) 0 58,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงกลุม่ที่ปรึกษาวา่ดว้ยการวจิยัการเกษตรระหวา่ง

ประเทศ (Consultative Group on International Agricultural 0 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมเอเซยีและแปซฟิิกดา้นสถาบนัวจิยั

เกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมทดสอบเมลด็พนัธุร์ะหวา่งประเทศ 

(International Seed Testing Association : ISTA) 0 177,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาคม I.A.P.T. International Association 

For Plant Taxonomy 0 8,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมเมลด็พนัธุแ์ห่งภาคพื้นเอเซยีและ

แปซฟิิก (The  Asia & Pacific Seed Association : APSA) บาท 0 9,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิส าหรบัศูนย ์CSAM (Centre for 

Sustainable Agriculture Mechanization) รายการ 0 472,500                      

งบรายจ่ายอื่น 223,188,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 108 11,439,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ช าระเงนิใหแ้ก่ผูร้อ้งตามค าพพิากษาของศาล

ฎกีา (คดกีลา้ยาง) รายการ 0 211,748,700                 

การขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 35,797,900                
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งบด าเนินงาน 35,797,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,797,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,004,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดันิทรรศการ 0 1,739,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,749,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,379,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 24,326,000                   

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 152,918,800              

ผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติอื่นๆ 108,120,700              

งบด าเนินงาน 108,120,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,120,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,004,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,501,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,290,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 676,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,351,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 37,999,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 533,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 594,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 513,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,063,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 791,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 725,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 625,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 513,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 845,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 213,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 47,426,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 450,600                      

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 35,299,400                

งบด าเนินงาน 33,910,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,910,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,485,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,781,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,968,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,846,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,418,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,937,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 675,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,524,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,961,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,662,500                    

งบลงทนุ 1,388,800                 

ครุภณัฑ์ 1,388,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,800                        



318 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: รถเขน็ช ัน้เดยีว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 11,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการเหน่ียวน าไฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 89,000                        

แปรรูปวตัถดุบิสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน 9,498,700                 

งบด าเนินงาน 9,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,890,000                    

งบลงทนุ 498,700                   

ครุภณัฑ์ 498,700                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 498,700                      

รายการระดบัที1่: ตูค้อนเทนเนอร ์ขนาด 3x9 เมตร แขวงคลองสามประเวศ 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 498,700                      

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 220,668,100              

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 220,668,100              

งบด าเนินงาน 190,300,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,700,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,948,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,085,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 7,521,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 48,575,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 830,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,921,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,438,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,624,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,590,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 850,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 809,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,040,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 45,249,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 865,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,200,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 682,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 800,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 48,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 33,600,000                   

งบลงทนุ 30,367,600                
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ครุภณัฑ์ 29,867,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,229,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 4 213,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,387,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุพฒันาโปรแกรมประมวลผลและวเิคราะหภ์าพถา่ย

ส าหรบัสมองกลฝงัตวั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพค์วามเร็วสูง Line Printer แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 588,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: สมารท์ บอ๊ก ส าหรบัเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี

ดา้นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 70 175,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED สแีบบ Network 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 143,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 80,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 75,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 17 64,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 5,200                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,251,400                   

รายการระดบัที1่: ตูอ้ปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ีแขวงคลองเตย  เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารดว้ยของเหลวและวเิคราะหห์ามวลอยา่ง

ละเอยีด (LC-MS/MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหผ์ลกึดว้ยเทคนิคการเลี้ยวเบนรงัสเีอกซ ์

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณไนโตรเจนท ัง้หมด โดยหลกัการ

เผา แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งละเอยีดแบบใบมดีก าลงัสูง แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 657,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็สแตนเลส แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 1 130,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ ช ัน้ 3 อาคารศูนยป์ฏบิตัิการฝึกอบรม

และถา่ยทอดเทคโนโลย ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 71,314,100                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 71,314,100                

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 5,268,600                 

งบด าเนินงาน 5,268,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,268,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,626,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 992,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,650,000                    

สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชด าริ 66,045,500                

งบด าเนินงาน 66,045,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,045,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,093,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,040,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 556,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 511,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,243,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 639,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,324,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 986,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 345,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 161,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,329,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,512,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 28,966,200                   

กรมส่งเสริมการเกษตร 6,193,766,600            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,016,000                

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,016,000                

ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,016,000                

งบด าเนินงาน 18,016,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,016,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,956,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 11,610,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,080,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่ววถิเีกษตร 4,080,000                 

ส่งเสริมและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิเีกษตร 4,080,000                 

งบด าเนินงาน 4,080,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 945,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,210,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,274,626,800            

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 20,562,000                

บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัสนิคา้เกษตรทีส่  าคญั (zoning) 20,562,000                

งบด าเนินงาน 20,562,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,562,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 342,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,000,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 95,312,200                

ส่งเสริมการอารกัขาพชืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 26,595,800                

งบด าเนินงาน 26,595,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,595,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,242,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,550,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,775,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,028,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 68,716,400                

งบด าเนินงาน 68,716,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,716,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 29,360,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,955,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 8,893,400                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 8,893,400                 

งบด าเนินงาน 8,893,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,893,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 385,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,698,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,912,500                    

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 59,710,000                

พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 59,710,000                

งบด าเนินงาน 59,710,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,710,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,549,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,391,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 29,619,900                

ตลาดเกษตรกร 29,619,900                

งบด าเนินงาน 19,519,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,519,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,256,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,263,500                    

งบรายจ่ายอื่น 10,100,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานส่งเสริมสนิคา้เกษตรไทย รายการ 0 10,100,000                   

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 485,480,500              

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 485,480,500              

งบด าเนินงาน 485,480,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 485,480,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,725,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,755,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 345,000,000                 
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โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 282,265,700              

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 282,265,700              

งบด าเนินงาน 282,265,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 282,265,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 11,452,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 56,200,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 121,138,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 8,819,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,230,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 71,425,200                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 234,003,500              

ส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลายฤดูนาปรงั 212,733,500              

งบด าเนินงาน 12,733,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,733,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,173,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

งบอดุหนุน 200,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติพชืทดแทน ไร่ 0 200,000,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรมนัส าปะหลงั 10,170,000                

งบด าเนินงาน 10,170,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,170,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,500,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรปาลม์น า้มนั 7,745,000                 

งบด าเนินงาน 7,745,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,745,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,930,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 175,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,400,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรสบัปะรด 3,355,000                 

งบด าเนินงาน 3,355,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,355,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 805,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,250,000                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 58,779,600                

พฒันาการผลติเกษตรอนิทรีย ์ 10,050,000                

งบด าเนินงาน 10,050,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,050,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,650,000                    

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเกษตรกรรมย ัง่ยนื 37,730,000                

งบด าเนินงาน 37,730,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,730,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,230,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 24,300,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลอืก 10,999,600                

งบด าเนินงาน 10,999,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,999,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 334,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,765,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 10,578,000                

โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป 10,578,000                

พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป 10,578,000                

งบด าเนินงาน 10,578,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,578,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,078,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 133,936,600              

โครงการขึ้นทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกร 133,936,600              

ขึ้นทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกร 133,936,600              

งบด าเนินงาน 61,536,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,036,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 23,924,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,659,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,108,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 345,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 19,500,000                   

งบลงทนุ 72,400,000                

ครุภณัฑ์ 72,400,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 72,400,000                   

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงทะเบยีน

และวาดแปลง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1000 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบตัรแบบอเนกประสงค(์Smart Card Reader)

 ส าหรบัเชือ่มต่อกบัแท็ปเลต็ (Tablet) เพือ่ใชใ้นการปรบัปรุงทะเบยีนและ

วาดแปลง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขต เครื่อง 1000 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบขอ้มูลเกษตรกรผูป้ระสบภยัพบิตัิดา้นพชื 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ระบบ 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: พฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มูลทะเบยีนเกษตรกรร่วมกบั

ขอ้มูลเชงิแผนที่ (Spatial database) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มูลทะเบยีนเกษตรกรส าหรบั

เกษตรกรรายบุคคล (Personalized data) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส ารองขอ้มูล ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริการขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการท า

เกษตรสมยัใหม่ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,200,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 43,104,300                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 16,787,800                

พฒันาคุณภาพการผลติไมผ้ลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคตะวนัออก 9,347,800                 

งบด าเนินงาน 9,347,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,347,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,747,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,600,000                    

แปรรูปผลไมเ้พือ่เพิม่มลูค่าภาคตะวนัออก 7,440,000                 

งบด าเนินงาน 7,440,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,600,000                    

โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพ

พื้นที่ 6,256,500                 

ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ใหมต่ามศกัยภาพพื้นที ่(ไม ้

ดอกไมป้ระดบั)ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,946,500                 

งบด าเนินงาน 2,946,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,946,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 159,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 687,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,800,000                    

พฒันาและส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติพชือื่นเป็นไมผ้ลทีม่ศีกัยภาพทาง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,310,000                 

งบด าเนินงาน 3,310,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,380,000                    

โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 900,000                   
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ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการมะพรา้วตลอดหว่งโซอ่ปุทานภาคใต ้ 900,000                   

งบด าเนินงาน 900,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 710,000                      

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 19,160,000                

พฒันาคุณภาพการผลติไมผ้ลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต ้ 12,120,000                

งบด าเนินงาน 12,120,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,120,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,920,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,000,000                    

แปรรูปผลไมเ้พือ่เพิม่มลูค่าภาคใต ้ 7,040,000                 

งบด าเนินงาน 7,040,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 4,007,247,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 4,007,247,500            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาการเกษตรย ัง่ยนื 4,007,247,500            

งบบคุลากร 3,948,165,200            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 3,449,491,700               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 8909 3,171,964,300               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 144 14,065,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 384 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 1386 65,301,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 78 767,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน 315 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 607 185,222,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 23 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 1 3,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน 23 552,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 498,673,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2130 498,673,500                 

งบด าเนินงาน 59,082,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,082,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูท้ี่ไดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้

สูงของอนัดบั อตัรา 18 220,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,600,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูท้ี่ปฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 448 5,328,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2130 18,645,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1285 33,286,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 592,122,000              

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 592,122,000              

การพฒันาเกษตรกร 217,536,200              

งบด าเนินงาน 199,536,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 199,536,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 7,560,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,798,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 43,514,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 91,429,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,133,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโลแ่ละเงนิรางวลั 0 1,338,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,832,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 42,885,000                   

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอทุยานผกัพื้นบา้นเพือ่การยงัชพี

เฉลมิพระเกยีรติ รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพศูนยส่์งเสริมและพฒันา

อาชพีการเกษตรดา้นพนัธุพ์ชืเพาะเลี้ยง รายการ 0 14,000,000                   

การพฒันาการผลติสนิคา้เกษตร 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 710,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 282,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,008,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 371,585,800              

งบด าเนินงาน 314,560,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 196,806,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 39,643,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 14,528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 6,192,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 62,553,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยและคอมพวิเตอร์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,972,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,184,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,772,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 117,754,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 23,653,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 5,481,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 55,646,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 32,972,200                   
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งบลงทนุ 17,727,500                

ครุภณัฑ์ 17,727,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 856,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กองส่งเสริมการอารกัขาพชื

และจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเลขานุการกรม 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กองแผนงาน แขวงลาดยาว

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกัพฒันาการถา่ยทอด

เทคโนโลย ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กองส่งเสริมการอารกัขาพชื

และจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กองส่งเสริมการอารกัขาพชื

และจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกัส่งเสริมและจดัการ

สนิคา้เกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กองส่งเสริมวสิาหกจิชมุชน

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองอากาศ ดูดกลิน่ ฝุ่ น ควนั ไอสารระเหย 

สารเคม ีและสารพษิ พรอ้มติดต ัง้ ส านกัพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ี

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขนุนนท ์เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานเกษตรพื้นที่ 2 (เขตลาดกระบงั) แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,331,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตัิการ ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 10 338,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตัิการ ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 159 4,102,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตัิการ ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 157 3,108,600                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตัิการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 248,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงพมิพค์อมพวิเตอร ์ระบบ Macintosh ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาน Animation and 

Graphic Design ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานพฒันา Application 

IOS/Android ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 28 644,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลภายนอก (External 

Storage) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขต ชดุ 1 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 441 2,557,800                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขต เครื่อง 15 270,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเกษตร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบโครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศทางดา้นบริหารองคก์ร ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 616,700                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบจดัเกบ็และน าเสนอขอ้มูลศูนยบ์ริการและ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 600,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั (Digital fume Hood) หนา้กวา้งไม่ต า่กวา่ 1.2 

เมตร ระบบดจิติอล กองส่งเสริมการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ(Incubator) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 240 

ลติร กองส่งเสริมการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นส าหรบัฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ความจไุม่

นอ้ยกวา่ 100 ลติร กองส่งเสริมการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้ (Basic water still) กองส่งเสริมการ

อารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ (Vacuum pump) กองส่งเสริมการ

อารกัขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000                        

งบรายจ่ายอื่น 39,298,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว รายการ 0 16,408,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุหารือและกจิกรรมความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ รายการ 0 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัร

กมัพูชา ดา้นการศึกษา (สถาบนัเทคโนโลยกี าปงสปือ) รายการ 0 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมงาน International Horticultural

 Exhibition:Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี รายการ 0 20,039,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 93,852,400                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 3,600,000                 

พฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 3,600,000                 

งบด าเนินงาน 3,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1800 1,615,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,890,000                    

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 4,200,000                 

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 4,200,000                 

งบด าเนินงาน 4,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,400,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 86,052,400                

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 86,052,400                

งบด าเนินงาน 86,052,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,052,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,546,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,911,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,768,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 35,826,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 16,203,000                

โครงการส่งเสริมการหยดุการเผาในพื้นทีก่ารเกษตร 16,203,000                

ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นทีก่ารเกษตร 16,203,000                

งบด าเนินงาน 16,203,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,203,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 754,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 354,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,654,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 810,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,630,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,779,632,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 238,579,300              

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3,238,500                 

พฒันาสมาชกิสหกรณ์เป็นสมาชกิปราดเปรื่อง (Smart Member) 3,238,500                 

งบด าเนินงาน 3,238,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,238,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 907,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 2,331,000                    

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 1,898,400                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 1,898,400                 

งบด าเนินงาน 1,898,400                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,898,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 1,400,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 4,620,000                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4,620,000                 

งบด าเนินงาน 3,085,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,085,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 845,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 1,639,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 600,000                      

งบอดุหนุน 1,535,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์เพือ่ด าเนินกจิกรรมทางการตลาดแก่

สถาบนัเกษตรกร แห่ง 0 1,535,000                    

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32,485,000                

สนบัสนุนการด าเนินการบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 32,485,000                

งบด าเนินงาน 32,485,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,485,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,258,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 29,226,800                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 45,469,600                

ส่งเสริมการผลติและกระจายเมลด็พนัธุด์แีก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร 45,469,600                

งบด าเนินงาน 2,419,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,419,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,226,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 1,192,800                    

งบอดุหนุน 43,050,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,050,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติเมลด็พนัธุด์แีก่สถาบนัเกษตรกร บาท 0 43,050,000                   

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 7,370,200                 

สนบัสนุนกจิกรรมสหกรณ์ในศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 7,370,200                 

งบด าเนินงาน 7,370,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,370,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,391,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 2,962,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,965,900                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 2,729,300                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 2,729,300                 

งบด าเนินงาน 2,729,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,729,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,366,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 362,700                      

โครงการพฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารฐั 12,270,000                

สนบัสนุนการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรูปแบบประชารฐั 12,270,000                
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งบด าเนินงาน 12,270,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,270,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,139,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 7,131,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 97,845,800                

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 97,845,800                

งบด าเนินงาน 97,845,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,845,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 60,455,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 33,773,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,136,700                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 30,652,500                

ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นสหกรณ์ในพื้นทีนิ่คมสหกรณ์ 15,976,500                

งบด าเนินงาน 9,976,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,976,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,913,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,313,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

งบอดุหนุน 6,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปจัจยัการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

เกษตรอนิทรียเ์บื้องตน้ของสถาบนัเกษตรกร แห่ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนกระบวนการขอใบรบัรองมาตรฐาน

สนิคา้เกษตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติเกษตรอนิทรียข์องสถาบนั แปลง 0 3,000,000                    

ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎใีหมใ่นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 416,200                   

งบด าเนินงาน 416,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 416,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 416,200                      

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 14,259,800                

งบด าเนินงาน 5,259,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,259,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,939,800                    

งบอดุหนุน 9,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปจัจยัการผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพของสหกรณ์ 0 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 5,720,000                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 5,720,000                 

พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5,720,000                 

งบลงทนุ 5,720,000                 

ครุภณัฑ์ 5,720,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,720,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการทะเบยีนสมาชกิสหกรณ์ภาค

การเกษตรและสมาชกิกลุม่เกษตรกร กบัฐานขอ้มูลเกษตรกรกลาง Farmer

 One กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร ระบบ 1 3,525,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,195,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 110,383,000              

โครงการช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 39,688,200                

พกัช าระหน้ีตน้เงนิและลดดอกเบี้ยใหส้มาชกิกลุ่มเกษตรกรทีป่ลูกมนัส าปะหลงั ปีการ

ผลติ 2560/2561 39,688,200                

งบอดุหนุน 39,688,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,688,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่ชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์/กลุม่

เกษตรกรที่ปลูกมนัส าปะหลงั ปีการผลติ 2560/2561 ราย 0 39,688,200                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 9,920,200                 

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวง 9,920,200                 

งบด าเนินงาน 9,920,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,920,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,937,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,256,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 615,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 110,600                      

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 3,162,000                 

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัทีด่นิตามนโยบายรฐับาล 3,162,000                 

งบด าเนินงาน 2,062,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,062,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 841,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 1,220,600                    

งบอดุหนุน 1,100,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุนจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที่

ปฏบิตัิงานดา้นการเกษตรและการตลาดในสหกรณ์ 0 1,100,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57,612,600                

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 57,612,600                

งบด าเนินงาน 46,796,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,796,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 28,198,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 438,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 15,349,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,811,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

งบอดุหนุน 10,815,800                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 190,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 190,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 800,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,425,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 9,425,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 1,826,323,700            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 1,826,323,700            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐักรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,826,323,700            

งบบคุลากร 1,748,474,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,365,156,100               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3055 1,086,474,900               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 123 13,292,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 53 1,023,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 104 2,496,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 369 23,567,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 28 445,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ อตัรา 12 612,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 732 236,559,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 25 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 4 55,500                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 383,318,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1613 383,143,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี อตัรา 75 175,500                      

งบด าเนินงาน 77,849,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,849,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 60,389,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 1,944,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1613 14,220,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 598,626,000              

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 598,626,000              

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 554,231,700              

งบด าเนินงาน 534,544,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 496,491,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 9,329,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,515,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล บาท 0 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ราย 0 1,062,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนพฒันาสหกรณ์ ราย 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 163,851,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 29,446,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 19,733,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 19,172,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,166,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 90,111,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รุ่น 0 84,454,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 13,394,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,070,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,438,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,835,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,867,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,731,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 38,053,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 12,353,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,193,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,360,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 22,145,400                   

งบลงทนุ 160,100                   

ครุภณัฑ์ 82,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,700                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 77,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ส านกังาน ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมนีบุรี  เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 77,700                        

งบอดุหนุน 10,953,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,953,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพิม่ศกัยภาพธุรกจิรวบรวม แปรรูป การตลาด

และกระจายสนิคา้ของสหกรณ์ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบ ารุงองคก์รระหวา่งประเทศ แห่ง 0 78,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ 0 5,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 8,573,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัที่ดนิในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ไร่ 0 1,110,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว ครัง้ 0 6,748,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุหารือดา้นการ

พฒันาธุรกจิของสหกรณ์ ASEAN Cooperatives Business Forum โครงการ 0 713,900                      

การจดังานแสดงสนิคา้สหกรณ์ 7,000,000                 

งบด าเนินงาน 7,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 37,394,300                

งบด าเนินงาน 15,827,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,527,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,132,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,395,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,300,000                    

งบลงทนุ 21,567,200                

ครุภณัฑ์ 21,567,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,567,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 59 1,298,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพภ์าพขนาดใหญ่ หนา้กวา้ง 160 ซม.  กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 755,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาระบบฐานขอ้มูลการออกเอกสารสทิธิ์ใน

เขตนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร ระบบ 1 1,944,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร งาน 1 8,986,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 พรอ้มค่าติดต ัง้และ

ถา่ยโอนระบบงาน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร เครื่อง 14 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงระบบส ารองไฟฟ้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

 แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,216,000                    

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1,570,618,400            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 222,423,900              

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 32,097,800                

พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏรูิปทีด่นิ (Smart Farmer) 32,097,800                

งบด าเนินงาน 32,097,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,097,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,122,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,720,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 9,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,913,900                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 15,913,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,752,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,589,200                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 7,409,200                 

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรในเขตปฏรูิปทีด่นิ 7,409,200                 

งบด าเนินงาน 7,409,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,409,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 86,700                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,609,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาศกัยภาพศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 0 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารวชิาการ 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,766,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 638,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,099,200                    

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 68,544,400                

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 68,544,400                

งบด าเนินงาน 68,544,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,544,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,499,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,160,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 10,800,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารวชิาการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,786,000                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 43,786,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,589,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,000,000                    

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 17,404,900                

ปรบัเปลีย่นการผลติทางการเกษตรในเขตปฏรูิปทีด่นิ 17,404,900                

งบด าเนินงาน 17,404,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,404,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 812,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,270,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 6,270,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,056,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 883,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 843,000                      

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 96,967,600                

ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นเขตปฏรูิปทีด่นิ 34,927,000                

งบด าเนินงาน 34,927,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,927,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,180,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 9,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,500,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 840,000                      

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรทฤษฎใีหมใ่นเขตปฏรูิปทีด่นิ 18,392,800                
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งบด าเนินงาน 18,392,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,392,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 696,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,516,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 375,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,105,000                    

วนเกษตรในเขตปฏรูิปทีด่นิ 43,647,800                

งบด าเนินงาน 43,647,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,647,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,157,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,992,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเผยแพร่ 0 8,100                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 9,855,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารวชิาการ 0 129,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,994,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,589,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 24,750,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 164,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 801,298,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 801,298,800              

พฒันาการเกษตรย ัง่ยนื 801,298,800              

งบบคุลากร 762,861,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 686,089,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1922 596,000,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 124 11,055,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 23 229,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 26 624,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 231 13,062,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 64 705,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 168 8,982,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 178 55,328,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 5,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 4 96,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 76,771,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 344 76,771,600                   

งบด าเนินงาน 38,437,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,437,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 847 33,741,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องขา้ราชการและลูกจา้งประจ า อตัรา 40 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 344 2,920,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 471,268,100              

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 436,920,600              

การปรบัปรุงแผนทีแ่ปลงทีด่นิตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK 22,407,600                
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งบด าเนินงาน 18,407,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,407,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตัิงานใหร้าชการ 0 8,249,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,950,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 207,600                      

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS 

ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร ชดุ 10 4,000,000                    

บริหารจดัการ 138,564,800              

งบด าเนินงาน 132,094,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,401,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,462,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,987,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,975,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 3,786,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 9,992,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 9,722,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารเกบ็เอกสาร 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,414,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 7,580,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 2,686,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,971,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,739,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 3,739,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 4,924,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,696,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,116,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 14,967,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 35,693,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,193,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,540,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,259,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 22,957,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,743,300                    

งบลงทนุ 4,070,000                 

ครุภณัฑ์ 4,070,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,070,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม

 แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 5 4,070,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,400,000                    

จดัทีด่นิ 205,323,700              

งบด าเนินงาน 193,178,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 193,178,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตัิงานใหร้าชการ 0 94,269,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 79,645,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 447,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,625,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัพมิพแ์ผนที่แนบทา้ย พรฎ. 0 616,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัพมิพแ์บบพมิพเ์อกสารสทิธ ิส.ป.ก. 4-01 0 1,139,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัพมิพแ์บบในการจดัเกษตรกรเขา้ท าประโยชน์ 0 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,795,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 9,795,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,313,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย ระบบ 3 972,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย ระบบ 3 972,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,111,300                    

งบลงทนุ 12,145,300                

ครุภณัฑ์ 12,145,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,415,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กระจายสญัญาณชนิด POE ส านกังานการ

ปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบจดัที่ดนิ

ออนไลน ์ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,660,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวง

บา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 61 1,342,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 61 671,000                      

รายการระดบัที1่: พลอ๊ตเตอร ์(PLOTTER)   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่

เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัร แบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader)  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 75 52,500                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 

16 แกนหลกั (16 core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฏหมาย ส านกังานการ

ปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตรร์ะดบัเบื้องตน้  

ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร ชดุ 6 612,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการขอ้มูลดาวเทยีมและภาพถา่ยทาง

อากาศ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตรร์ะดบัมาตรฐาน 

ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร ชดุ 1 475,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

เพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 61 231,800                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,730,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม  ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม  แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 3,730,000                    

ตรวจสอบทีด่นิ 70,624,500                

งบด าเนินงาน 70,624,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 70,624,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 51,387,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,021,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัพมิพแ์บบติดตามเกษตรกรเขา้ท าประโยชน ์และ

หนงัสอืประกาศแจง้เตือน 0 6,021,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินคดแีละค่าธรรมเนียมศาล 0 9,680,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,535,200                    

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ และสรา้งมลูค่าทีท่  ากนิ 34,347,500                

การส่งเสริมพชืสมนุไพรในเขตปฏรูิปทีด่นิ 6,783,300                 

งบด าเนินงาน 6,783,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,783,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารวชิาการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,536,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 2,536,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,203,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 783,500                      

พฒันาผูแ้ทนเกษตรกร 3,281,500                 

งบด าเนินงาน 3,281,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,281,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 299,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,195,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 1,195,700                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 365,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 221,600                      

สรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 13,793,500                

งบด าเนินงาน 13,793,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,793,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,259,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,141,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 8,141,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 716,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,857,300                    

พฒันาธุรกจิชมุชนในเขตปฏรูิปทีด่นิ 10,489,200                

งบด าเนินงาน 10,489,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,489,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,839,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 4,839,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 378,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,535,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 74,415,000                

โครงการส่งเสริมและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 33,330,000                

พฒันาและส่งเสริมศิลปหตัถกรรม 33,330,000                

งบด าเนินงาน 33,330,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,825,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 355,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 462,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 910,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,691,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,772,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 577,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 789,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,505,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 90,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,600,000                    

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 10,936,400                

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 10,936,400                

งบด าเนินงาน 10,936,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,936,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตัิงานใหร้าชการ 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,612,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,794,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,255,200                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,148,600                

พฒันาตามแนวทางพระราชด าริ 30,148,600                

งบด าเนินงาน 30,148,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,098,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน รายการ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,168,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากร 0 7,448,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขนส่งกลา้ไม ้ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,292,100                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาเกษตรกรในเขตปฏรูิปที่ดนิ 0 11,292,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 687,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,127,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,272,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 50,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,212,600                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 1,212,600                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 1,212,600                 

งบด าเนินงาน 1,212,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,212,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน รายการ 0 356,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 856,000                      

ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ 283,711,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 70,211,900                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 37,313,700                

การจดัท ามาตรฐานและบงัคบัใชม้าตรฐานบงัคบั 21,135,400                

งบด าเนินงาน 11,000,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 350,000                      

งบรายจ่ายอื่น 10,135,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและพฒันามาตรฐานสนิคา้เกษตร 0 7,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการบงัคบัใชม้าตรฐานบงัคบั 0 2,285,400                    

การพฒันาศกัยภาพดา้นการมาตรฐาน 16,178,300                

งบด าเนินงาน 8,028,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,028,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 928,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 920,000                      

งบอดุหนุน 5,149,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,149,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาดา้นมาตรฐานและขดีความสามารถการ

ตรวจสอบรบัรองอาหารฮาลาล 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิการประเมนิความเท่าเทยีมกบัองคก์าร

อาหารและยาของสหรฐัอเมริกา 0 49,800                        

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิความเท่าเทยีมการรบัรอง

ระบบงาน ขยายขอบขา่ยการรบัรองหน่วยรบัรอง/หน่วยตรวจ และสนบัสนุน 0 3,000,000                    

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 22,334,100                

การพฒันาการผลติเขา้สู่ระบบมาตรฐาน 22,334,100                

งบด าเนินงาน 8,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 600,000                      

งบรายจ่ายอื่น 13,834,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการผลติเขา้สู่มาตรฐาน 0 13,834,100                   

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 10,564,100                

การพฒันาการผลติสนิคา้สู่มาตรฐาน 10,564,100                

งบด าเนินงาน 6,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,564,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาต่อยอดและขยายผลการผลติสู่ 0 4,564,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 7,341,000                 

โครงการพฒันาระบบบริการภาครฐั 7,341,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการออกใบรบัรอง/ใบอนุญาตส าหรบัผูป้ระกอบการ 7,341,000                 

งบลงทนุ 7,341,000                 

ครุภณัฑ์ 7,341,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,341,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการภาครฐั  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,341,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 89,853,600                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมประสทิธภิาพการผลติ การสรา้งมลูค่าสนิคา้

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 89,853,600                

การพฒันาดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 89,853,600                

งบบคุลากร 87,405,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 65,757,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 203 59,344,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 34 2,589,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 51 3,303,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 6 64,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ นิติกร (พ.ต.ก.) อตัรา 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ คอมพวิเตอร ์ อตัรา 7 294,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 21,647,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 87 21,647,800                   

งบด าเนินงาน 2,448,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,448,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 17 674,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 87 783,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 116,304,700              

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 39,562,000                

การก าหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 19,708,700                

งบด าเนินงาน 11,678,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,640,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 249,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,732,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 447,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 14 2,273,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 993,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 3 1,044,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 265,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 772,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 68,800                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,038,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 231,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 84,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 590,400                      

งบอดุหนุน 246,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 246,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมาธกิารอารกัขาพชืภูมภิาคเอเชยี

และแปซฟิิก 0 246,600                      

งบรายจ่ายอื่น 7,783,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 7,383,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 400,000                      

การพฒันาระบบสารสนเทศ 19,853,300                

งบด าเนินงาน 8,826,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,835,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 775,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 2 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 35,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 525,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,990,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,990,900                    

งบลงทนุ 11,026,500                

ครุภณัฑ์ 11,026,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,026,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 2 80,000                        
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รายการระดบัที1่: ระบบประชาสมัพนัธห์อ้งประชมุ พรอ้มติดต ัง้ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 18 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 28 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ยและปรบัปรุง

ระบบสญัญาณ Fiber Optic & UTP Cable แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารจดัการงบประมาณ

และการพสัดุ  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,421,100                    

หน่วยงานตรวจสอบรบัรองท ัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัการรบัรองจาก มกอช. 18,398,300                

การรบัรองและตรวจตดิตามหน่วยงานตรวจสอบรบัรองตามมาตรฐานสากล 10,677,300                

งบด าเนินงาน 6,577,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,599,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 369,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 9 752,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 316,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 3 1,119,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 160,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 977,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 60,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 123,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 639,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นมาตรฐานการรบัรอง

ระบบงาน และหอ้งปฏบิตัิการทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร 0 2,000,000                    

การก ากบั ดูแล และควบคุมมาตรฐานสนิคา้เกษตร 7,721,000                 

งบด าเนินงาน 3,724,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,349,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 8 829,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 228,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 1 322,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 76,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 132,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 375,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 59,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 41,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 254,400                      

งบรายจ่ายอื่น 3,996,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้เกษตรและก ากบั

 ดูแลมาตรฐานบงัคบั 0 3,496,500                    

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 58,344,400                

การพฒันาดา้นมาตรฐานความปลอดภยัสนิคา้เกษตรและอาหาร 25,680,000                

งบรายจ่ายอื่น 25,680,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งระบบอาหารศึกษา 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใชว้ตัถดุบิ 0 6,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายผลระบบตามสอบสนิคา้ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการเพือ่เสริมสรา้งความเขา้ใจ

ดา้นมาตรฐานและการรบัรองของไทยในต่างประเทศ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการน าเขา้ส่งออก

สนิคา้เกษตรและอาหาร 0 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพหน่วยรบัรอง/หน่วยตรวจ

 และส่งเสริมดา้นการมาตรฐาน 0 6,500,000                    

การประชมุเจรจาเพือ่สนบัสนุนการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร 32,664,400                

งบด าเนินงาน 14,721,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,705,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 11 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 2 721,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 122,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 231,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,016,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 254,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 118,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 253,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,390,900                    

งบลงทนุ 5,113,500                 

ครุภณัฑ์ 5,113,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,113,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเชือ่มโยงใบรบัรองสุขอนามยั

สนิคา้เกษตรกบัประเทศคู่คา้  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,113,500                    

งบรายจ่ายอื่น 12,829,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่แกไ้ขปญัหา

ในการน าเขา้และส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,929,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนส านกังานที่ปรึกษาการเกษตร

ต่างประเทศเพือ่พฒันางานดา้นความปลอดภยัในสนิคา้เกษตรและอาหาร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็การแจง้เตือนความ

ปลอดภยัสนิคา้เกษตร อาหาร และอาหารสตัว ์ 0 2,400,000                    

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 1,194,143,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 45,023,000                

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 8,000,000                 

ศึกษาและวเิคราะหเ์ศรษฐกจิสนิคา้เกษตรทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นทีแ่ละเพิม่

โอกาสทางเศรษฐกจิ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษา วเิคราะห ์เศรษฐกจิสนิคา้เกษตรที่

เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่และเพิม่โอกาสทางดา้นเศรษฐกจิ 2 8,000,000                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 8,000,000                 

พฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิการเกษตรอาสาประจ าศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติสนิคา้เกษตร 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสาประจ า

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 0 8,000,000                    

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,000,000                 

ศึกษา และตดิตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษา และติดตามระบบส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ 0 4,000,000                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 900,000                   

ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 900,000                   

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 1 900,000                      
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โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 15,123,000                

ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ 15,123,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,123,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ

จดัท าสารสนเทศตน้ทุนการผลติภาคเกษตร 2 2,798,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์

สนิคา้เกษตร ปจัจยัการผลติ และภาวะเศรษฐกจิสงัคมครวัเรือนและสถาบนั 1 2,325,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศึกษาวเิคราะหแ์นวทางการ

จดัการความเสีย่งตลอดห่วงโซอ่ปุทานภายใตเ้กษตรยคุใหม่ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัท าภาวะเศรษฐกจิการเกษตร

ระดบัภูมภิาค 3 7,000,000                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 9,000,000                 

พฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 7,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการเกษตรอนิทรีย ์ 1 7,000,000                    

เกษตรทฤษฎใีหม่ 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานภายใตโ้ครงการส่งเสริมเกษตร 1 2,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 354,779,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 354,779,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาการเกษตรย ัง่ยนื 354,779,700              

งบบคุลากร 345,466,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 271,009,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 660 223,470,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 30 3,848,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 204 10,413,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 345,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 109 32,841,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 74,457,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 297 74,457,000                   

งบด าเนินงาน 9,313,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,313,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 128 5,458,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 297 2,558,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 289,340,300              

กองทนุปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของ

ประเทศ

50,000,000                

ปรบัเปลีย่นอาชพี โครงสรา้งการผลติสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพนอ้ยสู่สนิคา้ทีม่ ี

ศกัยภาพมากกวา่เพือ่ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 50,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 50,000,000                

รายการระดบัที1่: กองทุนปรบัโครงการการผลติภาคเกษตรเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ บาท 0 50,000,000                   

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 239,340,300              

จดัท าและเสนอแนะยทุธศาสตร ์แผนพฒันาและมาตรการทางการเกษตร 7,316,700                 
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งบด าเนินงาน 6,978,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,778,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,043,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 795,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 292,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 327,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 330,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 480,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 200,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 133,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 66,500                        

งบรายจ่ายอื่น 338,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและระบบโลจสิติกสส์นิคา้เกษตร 0 338,000                      

ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัเศรษฐกจิการเกษตร 10,861,600                

งบด าเนินงาน 7,861,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,471,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 155,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 832,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 883,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 44,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 220,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,390,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 170,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 40,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,054,500                    

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ส านกังานเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายปาลม์น า้มนัแห่งชาติและกองทุนปาลม์น า้มนัและ 0 3,000,000                    

ศึกษา วเิคราะหเ์ศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 13,002,200                

งบด าเนินงาน 2,609,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,579,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 106,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 29,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 27,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,000                         

งบอดุหนุน 504,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 504,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้กองทุนส ารองขา้วฉุกเฉินของ 0 504,000                      

งบรายจ่ายอื่น 9,889,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 1,389,000                    

การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11,904,700                

งบด าเนินงาน 8,259,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,432,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,328,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 340,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 620,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 826,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 59,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 36,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 46,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 683,400                      

งบรายจ่ายอื่น 3,645,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการติดตามประเมนิผลโครงการพระราชด าริ 0 645,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการประเมนิผลการปฏรูิป

โครงสรา้งการผลติภาคการเกษตร 1 3,000,000                    

จดัท าและเผยแพร่สารสนเทศดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 111,357,200              

งบด าเนินงาน 54,783,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,222,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 8,736,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 346,500                      



353 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 18,605,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,165,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 6,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,561,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 160,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 59,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 63,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 845,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,431,700                    

งบลงทนุ 51,377,600                

ครุภณัฑ์ 28,663,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,663,100                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรโ์ครงการปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย  ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร โครงการ 1 11,907,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรโ์ครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 12,650,600                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ครงการเพิม่ประสทิธภิาพจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ

ดา้นการเกษตรดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ (เกษตร 4.0) ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,105,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,714,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,714,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังาน

เศรษฐกจิการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,427,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 21,287,500                   

งบรายจ่ายอื่น 5,195,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัท าขอ้มูลเชงิลกึที่เป็นเอกภาพ 0 5,000,000                    

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 26,585,400                

งบด าเนินงาน 24,752,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,204,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,338,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,942,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 334,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 102,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 360,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,712,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 37,700                        

งบรายจ่ายอื่น 1,833,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการติดตามประเมนิผลโครงการพระราชด าริ 0 1,833,200                    

สนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 58,312,500                

งบด าเนินงาน 21,221,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,305,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 309,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 832,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน บาท 0 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 374,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 600,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,915,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 387,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 293,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 268,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,966,700                    

งบลงทนุ 37,091,000                

ครุภณัฑ์ 2,987,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,987,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัอาคารส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร 10 ชัน้ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร งาน 1 2,987,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,104,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,682,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งอาคารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 10 ชัน้ 

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 32,682,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,422,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งท างานอาคารส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร ช ัน้ 3 และชัน้ 4 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  แขวงลาดยาว แห่ง 1 1,422,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 505,000,000              
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กองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 505,000,000              

กองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 505,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 505,000,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 0 505,000,000                 

ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 396,804,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 396,804,300              

โครงการสนบัสนุนทนุวจิยัดา้นการเกษตรมุง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ 396,804,300              

สนบัสนุนทนุวจิยัดา้นการเกษตรมุง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 396,804,300              

งบอดุหนุน 396,804,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 396,804,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนทุนวจิยัดา้นการเกษตรมุ่งเป้า

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ บาท 0 396,804,300                 

กรมการขา้ว 2,781,643,500            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,643,300                

โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,643,300                

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,643,300                

งบด าเนินงาน 18,643,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,643,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,572,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 911,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 15,230,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,551,046,700            

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 16,677,800                

การพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสรา้งและพฒันาชาวนาปราดเปรื่อง 16,677,800                

งบด าเนินงาน 16,677,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,677,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 702,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,499,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,040,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 619,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,815,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 960,600                      

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 66,804,000                

ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้ขา้ว 66,804,000                
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งบด าเนินงาน 66,804,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,804,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 3,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 22,526,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 665,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 2,301,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,064,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,818,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,640,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,814,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 4,503,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,949,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 3,371,400                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 16,785,000                

พฒันาชาวนาผา่นศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว 16,785,000                

งบด าเนินงาน 16,785,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,785,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,175,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,830,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 627,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 358,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,577,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 345,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 405,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,873,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 701,500                      

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 687,990,000              

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขา้ว 678,240,000              

งบด าเนินงาน 678,240,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 678,240,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 92,676,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 5,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 5,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 184,076,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,412,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 35,490,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,800,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 273,220,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,033,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 15,031,000                   

บริหารจดัการนาโดยใชเ้ทคโนโลยเีกษตรกรรมแมน่ย าสูง 9,750,000                 

งบด าเนินงาน 9,750,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 590,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 1,010,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 48,038,100                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 5,026,600                 

งบด าเนินงาน 5,026,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,026,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจรงัวดัและติดตามโครงการ 0 2,726,600                    

ส่งเสริมและพฒันาการผลติขา้วตลาดเฉพาะ 37,200,000                

งบด าเนินงาน 37,200,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,341,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,652,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,696,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,579,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,940,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 1,500,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการวางแผนการผลติขา้ว 5,811,500                 

งบด าเนินงาน 5,811,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,811,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,451,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 250,000                      

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตร 3,920,000                 

นวตักรรมการแปรรูปขา้วเพือ่เพิม่มลูค่า 3,920,000                 

งบด าเนินงาน 3,920,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,488,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 282,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,000                      

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 680,050,000              

ส่งเสริมและพฒันาการผลติขา้วอนิทรีย ์ 675,550,000              

งบด าเนินงาน 75,550,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,975,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,931,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,705,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 5,642,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,296,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 1,000,000                    

งบอดุหนุน 600,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 600,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการผลติขา้ว รายการ 0 600,000,000                 
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เกษตรทฤษฎใีหม่ 4,500,000                 

งบด าเนินงาน 4,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,222,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 8,641,800                 

เชื่อมโยงตลาดขา้วอนิทรียแ์ละขา้ว GAP ครบวงจร ดา้นการผลติ 8,641,800                 

งบด าเนินงาน 8,641,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,641,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,659,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,324,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,044,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 733,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 475,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 400,000                      

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 11,800,000                

ธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วชมุชน 11,800,000                

งบด าเนินงาน 11,800,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 304,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 789,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 585,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,001,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 703,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 374,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,533,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 315,000                      

โครงการพฒันาเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ 10,340,000                

การจดัการแปลงขา้วโดยใชเ้ทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะดา้นขา้ว 10,340,000                

งบด าเนินงาน 10,340,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,340,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 704,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 846,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 187,824,900              

โครงการวจิยัและพฒันาขา้ว 173,385,200              

การวจิยัและพฒันา (พื้นฐาน) 86,594,900                

งบด าเนินงาน 86,594,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,594,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,244,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 34,560,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 13,440,000                   

การวจิยัและพฒันา(ประยกุต)์ 86,790,300                

งบด าเนินงาน 86,790,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,790,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 11,142,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,091,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,841,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,277,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 730,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,460,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,312,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 19,062,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 2,246,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 21,626,600                   

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติขา้ว 14,439,700                

การจดัการความรูก้ารวจิยั 14,439,700                

งบด าเนินงาน 14,439,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,439,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,113,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 165,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,391,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 674,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 932,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 3,107,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,826,600                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 757,365,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 757,365,100              

พฒันาบคุลากรภาครฐัดา้นการผลติขา้ว 757,365,100              

งบบคุลากร 745,429,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 554,283,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 343,628,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง บาท 0 2,787,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน บาท 0 9,549,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี บาท 0 254,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิส.ป.พ. บาท 0 612,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร บาท 0 145,700                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 196,918,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิส.ป.พ. ( ค่าจา้งประจ า ) บาท 0 336,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) บาท 0 51,700                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 191,145,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 191,145,700                 

งบด าเนินงาน 11,935,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,935,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น บาท 0 1,236,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ บาท 0 30,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 8,658,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 226,906,400              

การผลติสนิคา้ขา้วไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา 214,387,900              

บริหารจดัการและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วพฒันาศกัยภาพองคก์รและชาวนา 205,500,600              

งบด าเนินงาน 182,730,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 159,442,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 3,838,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ บาท 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 37,502,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 26,865,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 4,900,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 4,566,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,313,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั หน่วย 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 10,282,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 4,183,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,720,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,755,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 783,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,576,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 1,671,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 871,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 2,310,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 17,381,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,842,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุจดัแสดงนิทรรศการ 0 2,755,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 23,288,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 19,141,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 567,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,189,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,390,400                    

งบลงทนุ 14,359,700                

ครุภณัฑ์ 11,645,700                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,645,700                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์สลบัสญัญาณหลกั (Core Switch)   แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลการจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log 

management)   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบพสูิจนต์วัตนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต (Authentication

 System)   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 276,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรบัเครือขา่ย (Link Load 

Balancer)   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: Wireless Access Point   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: Power Injector for AP   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 70,000                        

รายการระดบัที1่: License for AP   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 5 317,500                      

รายการระดบัที1่: Installation and Configuration   แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการงบประมาณ    แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,520,200                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,714,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,714,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บริเวณดา้นหลงักรมการขา้ว   แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,714,000                    

งบอดุหนุน 3,195,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,195,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืนานาชาติ (ISTA) บาท 0 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาคมเมลด็พนัธุพ์ชืแห่งเอเชยีและแปซฟิิค บาท 0 9,500                         
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รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสถาบนัวจิยัขา้วระหวา่งประเทศ (International

 Rice Research Institute-IRRI) บาท 0 3,150,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,214,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 5,214,900                    

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ศูนยข์า้วชมุชนและเครือขา่ย 8,887,300                 

งบด าเนินงาน 8,887,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,887,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,325,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 282,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 736,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 302,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,051,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 450,000                      

การวจิยัและพฒันาขา้ว 12,518,500                

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 12,518,500                

งบด าเนินงาน 12,518,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,518,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,109,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 999,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 943,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,106,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 980,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 1,073,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 0 1,406,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 224,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 257,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 224,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 1,211,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 983,400                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 39,857,100                

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 4,787,000                 

การพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 4,787,000                 

งบด าเนินงาน 4,787,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,787,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 417,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 981,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 477,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 825,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,918,000                    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35,070,100                

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35,070,100                

งบด าเนินงาน 35,070,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,070,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,612,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 0 3,304,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,875,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,018,800                   

กรมหมอ่นไหม 656,356,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 43,245,000                

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,858,000                

พฒันาประสทิธภิาพการผลติหมอ่นไหมระบบแปลงใหญ่ 12,858,000                

งบด าเนินงาน 12,858,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,858,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,289,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,956,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,611,300                    

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri - Map) 4,349,000                 

บริหารจดัการพื้นทีเ่กษตรกรรม (Zoning by Agi-map) 4,349,000                 

งบด าเนินงาน 4,349,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,349,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 272,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,047,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,030,000                    

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 7,501,000                 

จดัต ัง้ศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ดา้นหมอ่นไหม 7,501,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,501,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้หม่อนไหม แห่ง 0 7,501,000                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 2,440,000                 

บริหารจดัการธนาคารหมอ่นไหม 2,440,000                 

งบด าเนินงาน 2,440,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 274,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,925,800                    

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3,937,500                 

พฒันาเกษตรกรหมอ่นไหมสู่ Smart Farmer 3,937,500                 

งบด าเนินงาน 3,937,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,937,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 834,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,102,800                    



365 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 12,159,500                

ส่งเสริมการผลติหมอ่นไหมอนิทรีย ์ 3,993,300                 

งบด าเนินงาน 3,993,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,993,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,058,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 999,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 435,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นิทรรศการ บาท 0 500,300                      

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมด่า้นหมอ่นไหม 8,166,200                 

งบด าเนินงาน 8,166,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,166,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,344,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,355,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,466,200                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 31,728,900                

โครงการวจิยัและนวตักรรมหมอ่นไหมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 10,838,000                

วจิยัและนวตักรรมดา้นหมอ่นไหมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 10,838,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,838,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานวจิยัและนวตักรรมหม่อนไหม รายการ 0 10,838,000                   

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 20,890,900                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 20,890,900                

งบรายจ่ายอื่น 20,890,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้ง

องคค์วามรูด้า้นหม่อนไหม รายการ 0 20,890,900                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 287,788,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 287,788,900              

บคุลากรภาครฐัพฒันาการเกษตรย ัง่ยนื 287,788,900              

งบบคุลากร 280,789,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 163,614,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 366 118,558,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 16 1,969,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (ส. อตัรา 9 216,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนรายเดอืน อตัรา 98 5,413,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 3 21,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 2 13,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ผูป้ฏบิตัิงานดา้นนิติ อตัรา 5 252,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ผูป้ฏบิตัิงานดา้น อตัรา 5 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 137 36,960,600                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 117,175,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 579 116,571,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี อตัรา 43 603,200                      

งบด าเนินงาน 6,999,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,999,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 580,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้ 18 324,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2 65,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 579 5,037,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 235,137,300              

การผลติสนิคา้หมอ่นไหมไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา 235,137,300              

พฒันาและเผยแพร่งานวจิยัหมอ่นไหม 5,012,300                 

งบด าเนินงาน 4,369,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,369,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 104,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,555,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 990,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 222,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 496,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000                        

งบรายจ่ายอื่น 643,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 643,200                      

อนุรกัษแ์ละคุม้ครองหมอ่นไหม 95,038,000                

งบด าเนินงาน 38,780,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,232,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,234,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,236,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 491,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,424,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 315,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 11,547,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,567,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 1,168,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,812,200                    

งบลงทนุ 56,257,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,257,900                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,173,100                   

รายการระดบัที1่: งานตกแต่งภายในและปรบัภูมทิศันอ์าคารวจิยัพฒันา

มาตรฐานและอนุรกัษพ์นัธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร งาน 1 35,173,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,084,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารวจิยัพฒันามาตรฐานและอนุรกัษพ์นัธุกรรมหม่อน

ไหม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 21,084,800                   

บริการวชิาการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละส่งเสริมการผลติหมอ่นไหม 38,238,500                

งบด าเนินงาน 37,665,500                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,665,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 723,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,031,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,417,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 492,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 3,896,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นิทรรศการ บาท 0 2,881,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 553,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,392,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,607,000                    

งบรายจ่ายอื่น 573,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 573,000                      

ส่งเสริมเศรษฐกจิและการตลาดหมอ่นไหม 20,166,100                

งบด าเนินงาน 9,587,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,587,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,967,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน กจิกรรม นิทรรศการ บาท 0 2,300,000                    

งบอดุหนุน 578,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 578,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคมไหมโลก 0 578,600                      

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการงานตรานกยูง

พระราชทานสบืสานต านานไหมไทย ครัง้ที่ 14 0 10,000,000                   

ผลติพนัธุห์มอ่นไหมและวสัดุยอ้มสี 69,950,700                

งบด าเนินงาน 69,950,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,950,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,175,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,079,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,297,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 517,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 35,867,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 460,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,980,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 620,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 67,700                        

สนบัสนุนระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 6,731,700                 

งบด าเนินงาน 6,731,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,282,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 331,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบเครือขา่ย 0 2,141,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,079,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,449,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 1,449,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 58,456,200                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 58,456,200                

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการพเิศษ 58,456,200                

งบด าเนินงาน 4,536,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,536,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,997,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 539,000                      

งบรายจ่ายอื่น 53,919,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการพระราชด าริและ โครงการ 0 3,549,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการสรา้งทายาทหม่อนไหม

ในโรงเรียน 0 6,324,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลติผา้

ไหมตรานกยูงพระราชทาน รายการ 0 44,045,800                   

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 1,564,865,200            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 13,749,400                

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง 13,749,400                

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง 13,749,400                

งบรายจ่ายอื่น 13,749,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง 0 13,749,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 467,160,000              

โครงการปฏบิตักิารฝนหลวง 467,160,000              

การปฎบิตักิารฝนหลวง 467,160,000              

งบด าเนินงาน 467,160,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 467,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานบนอากาศยาน 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 60,138,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการบนิปฏบิตัิการฝนหลวง 0 98,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,884,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสนบัสนุนรถยนตบ์รรทุกสารฝนหลวง 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 97,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 138,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 158,850,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 213,596,700              
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รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 213,596,700              

การบริหารจดัการการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 213,596,700              

งบบคุลากร 209,969,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 145,166,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 205 63,416,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 28 1,771,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 8 82,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบนิบนอากาศยานเป็นประจ า) 14 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (เจา้หนา้ที่ควบคุมจราจรทางอากาศ) 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ (ป.จ.ต.) 9 973,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 147 70,521,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 2 8,200                         

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของลูกจา้งประจ า 

(ช่างเครื่องบนิ / ช่างวทิยสุือ่สารการบนิ) 86 6,804,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 64,802,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 153 64,802,700                   

งบด าเนินงาน 3,627,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,627,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 40,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 35 1,342,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,252,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 870,359,100              

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 870,359,100              

บริการดา้นการบนิ 668,552,800              

งบด าเนินงาน 60,639,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,997,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานบนอากาศยาน 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 4,269,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 384,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,680,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอากาศยาน 0 34,762,900                   

ค่าสาธารณูปโภค 642,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 600,000                      

งบลงทนุ 597,160,000              

ครุภณัฑ์ 597,160,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 597,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร รายการ 1 224,080,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องบนิขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ล  า 2 373,080,000                 

งบรายจ่ายอื่น 10,753,800                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 10,753,800                   

ศึกษาพฒันาเทคโนโลยฝีนหลวง 19,092,300                

งบด าเนินงาน 6,479,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,479,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 678,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,365,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 136,000                      

งบลงทนุ 11,929,600                

ครุภณัฑ์ 11,929,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,929,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อระบบป้องกนัการบุกรุกเครือขา่ยและระบบ

สารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 11,929,600                   

งบรายจ่ายอื่น 682,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 682,800                      

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 182,714,000              

งบด าเนินงาน 40,170,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,073,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,858,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 1,159,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพระบดิาฝนหลวง 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,194,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 11,097,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 715,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 853,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,916,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 233,000                      
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งบลงทนุ 142,544,000              

ครุภณัฑ์ 142,544,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 3 3,864,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 138,680,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที่ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 26,970,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่

เรดารต์รวจวดักลุม่ฝน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 76,380,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบเคลือ่นที่ ชนิดท างาน

อตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,330,000                   

กระทรวงคมนาคม 22,749,041,000           

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 614,570,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 12,213,100                

โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้นการบนิ

พลเรือนตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 12,213,100                ด าเนินการคน้หาและช่วยเหลอื งานดา้นนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้นการบนิพล

เรือน 12,213,100                

งบลงทนุ 5,147,000                 

ครุภณัฑ์ 5,147,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,147,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑส์ าหรบัการคน้หาและช่วยเหลอื

อากาศยานและเรือที่ประสบภยั ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดั

โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาและพฒันาระบบการคน้หาและช่วยเหลอื

อากาศยานและเรือประสบภยัดว้ยดาวเทยีม COSPAS-SARSAT 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย โครงการ 1 4,147,000                    

งบรายจ่ายอื่น 7,066,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร Gas Turbine Accident 

Investigation โครงการ 0 360,900                      

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร Helicopter Accident โครงการ 0 702,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร Aviation Technical โครงการ 0 259,100                      

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการควบคุมการจราจรทาง โครงการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาแนวทางในการจดัต ัง้หอ้งอ่านวเิคราะห์

ขอ้มูลจากเครื่องบนัทกึการบนิ โครงการ 0 5,344,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 13,430,000                

โครงการบูรณาการการท างานและการบริการของภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 13,430,000                

การด าเนินงานโครงการเพือ่มุง่สู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 13,430,000                

งบลงทนุ 13,430,000                

ครุภณัฑ์ 13,430,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,430,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศูนยบู์รณาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

แห่งชาติ  ระยะที่ 2 (National Multimodal Transport Integration 

Center Phase 2) ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขต

ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 13,430,000                   
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 159,095,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 159,095,300              

อ านวยการและสนบัสนุนการบริหารนโยบายและก ากบัดา้นคมนาคมขนส่งของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 159,095,300              

งบบคุลากร 156,353,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 144,701,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 373 122,937,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 42 4,894,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 83 6,474,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 11 78,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก 23 1,368,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 29 8,949,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,652,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 32 11,652,200                   

งบด าเนินงาน 2,741,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,741,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูม้เีงนิเดอืนเต็มข ัน้ 9 277,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 6 2,212,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 32 179,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 385,406,300              

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานโครงการความร่วมมอืดา้นรถไฟระหวา่งไทย - จนี 4,632,000                 

การด าเนินงานโครงการความร่วมมอืดา้นรถไฟระหวา่งไทย - จนี 4,632,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 64,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,138,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 223,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,700                        

งบรายจ่ายอื่น 3,132,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัจา้งที่ปรึกษาเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่น 

ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินโครงการความร่วมมอืดา้นรถไฟระหวา่ง

ไทย - จนี ของส านกังานบริหารการพฒันาโครงการฯ (สบร.) โครงการ 0 3,132,000                    

การบริหารจดัการ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นการคมนาคมขนส่ง 357,026,200              

ก ากบัดูแลและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 2,467,900                 

งบด าเนินงาน 2,017,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,390,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 566,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 819,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 627,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 10,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 29,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 457,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 29,100                        

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดั

โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศดา้นการคมนาคมและขนส่ง รวมท ัง้การ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการสื่อสาร 40,576,800                

งบด าเนินงาน 3,594,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,171,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 129,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการส่งเสริมและพฒันาความรูด้า้นการคมนาคม

และความปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัต ัง้ศูนยป์ฏบิตัิการเพือ่ร่วมการฝึกบริหาร

วกิฤตการณ์ระดบัชาติ รายการ 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 105,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,423,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 230,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 68,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,049,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 49,600                        

งบลงทนุ 1,281,900                 

ครุภณัฑ์ 1,281,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 851,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีแขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานขนาด 180 ซม. ส านกังานปลดักระทรวง

คมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตวั 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นทบึ ส านกังานปลดักระทรวง

คมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก ส านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตู ้ 14 70,900                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้งท างาน ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 100,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวง

วดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตวั 1 4,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 430,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล แบบสะทอ้นเลนสเ์ดยีวฟูล

เฟรม พรอ้มอปุกรณ์เสริม ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดั

โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตวั 2 430,000                      
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งบรายจ่ายอื่น 35,700,000                

รายการระดบัที1่: โครงการผลติและเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่

ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการรบัรู ้ตามแผนยทุธศาสตรข์องรฐับาลและ

กระทรวงคมนาคม และยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการ

คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดันิทรรศการและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั  มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ

พระบรมวงศานุวงศ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าแผนแม่บทการประชาสมัพนัธข์อง

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 - 2565 โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดันิทรรศการและเสวนาสรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี 

และส่งเสริมพฒันาความรูด้า้นการคมนาคมขนส่งและความปลอดภยั 

ภายใตแ้นวคิด One transport for all ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับริการและผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยีต่อการปฏบิตัิงานของส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม โครงการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมนิโครงการ

โครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุของ โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าแผนบูรณาการการเชือ่มโยงการเดนิทางเพือ่

เขา้ถงึโครงขา่ยการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่รองรบัคน โครงการ 0 7,000,000                    

ศึกษาวเิคราะหจ์ดัท าและพจิารณาใหข้อ้คดิเหน็ นโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้น

บริหารจดัการคมนาคมขนส่ง 115,749,200              

งบด าเนินงาน 58,264,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,739,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,124,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 434,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,168,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 7,174,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 25 6,330,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด คน 25 3,720,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั คน 11 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,956,000                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 10,076,500                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 879,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,476,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 281,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 394,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 394,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 6 1,080,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 5 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 624,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 969,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 5 1,617,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 423,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 423,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,524,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 897,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 97,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 250,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,062,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 216,600                      

งบลงทนุ 5,406,100                 

ครุภณัฑ์ 826,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 826,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคิดเลขแบบพมิพก์ระดาษ ส านกังานปลดักระทรวง

คมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพใ์บเสร็จ ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพฉ์ลาก ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  

แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวง

วดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 20,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นทบึ ส านกังานปลดักระทรวง

คมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก ส านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตู ้ 5 25,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ขนาด 80*60*75 ซม. ส านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตวั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวง

วดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 7 35,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,580,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,580,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถอาคารสโมสรและหอประชมุ 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย งาน 1 4,580,000                    
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งบอดุหนุน 250,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุน UNDP Trust Fund 0 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 51,828,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 37,252,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัทางทะเลโลก 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคเ์พือ่สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยไดร้บั

เลอืกต ัง้เป็นสมาชกิคณะมนตรีองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากร โครงการ 0 1,614,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งจดัฝึกอบรมหลกัสูตร “การพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการขนส่งและโลจสิติกส”์ โครงการ 0 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเจา้หนา้ที่อาวุโส

ดา้นการขนส่งของอาเซยีน ครัง้ที่ 46 และการประชมุรฐัมนตรีขนส่งอาเซยีน รายการ 0 10,441,500                   

บริหารจดัการและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในภารกจิดา้นคมนาคม

ขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม 176,118,400              

งบด าเนินงาน 138,453,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,273,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการร่วมคมนาคม 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 23,115,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการขอ้มูลขา่วออนไลนท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักระทรวง 0 350,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 114,180,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 107,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 11,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 31,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 491,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 113,538,100                 

งบลงทนุ 36,635,000                

ครุภณัฑ์ 36,635,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,635,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งเหมาใหบ้ริการขยายระบบเครือขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต พรอ้มจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์ตาม

พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรก์ระทรวง

คมนาคม ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ โครงการ 1 36,635,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,029,700                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศกัยภาพการใชด้จิทิลัของบุคลากร

กระทรวงคมนาคม เพือ่สรา้งวฒันธรรมการใชด้จิทิลัในองคก์ร (Digital โครงการ 0 1,029,700                    

การคน้หา ช่วยเหลอื สอบสวนอบุตัเิหต ุอบุตักิารณ์ดา้นการบนิพลเรือน 22,113,900                

งบด าเนินงาน 18,618,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,023,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,800,000                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการพนกังานเวรประจ าศูนยป์ระสานงาน

การคน้หาและช่วยเหลอือากาศยานและเรือที่ประสบภยั 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 27,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งท าการบ ารุงรกัษา (Preventive Maintenance) 

ระบบ COSPAS-SARSAT 0 7,705,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าฝึกซอ้มการคน้หาและช่วยเหลอือากาศยาน และเรือ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจสอบชิ้นส่วน ส่วนประกอบของอากาศยานหรือ

วตัถทุี่เกี่ยวขอ้งกบัอบุตัิเหตุ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 595,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 163,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 10,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 407,700                      

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์3 ประตู ขนาด 90*45*180 ซม. ส านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ตู ้ 5 22,000                        

งบอดุหนุน 1,107,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,107,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิโครงการ COSPAS-SARSAT 0 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมคัรสมาชกิ International Society of Air Safety 

Investigators (ISASI) 0 15,800                        

งบรายจ่ายอื่น 2,365,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,365,700                    

การก ากบัดูแล ส่งเสริมและพฒันาดา้นการขนส่งทางอากาศ 23,748,100                

การออกใบอนุญาต ใบส าคญั ใบรบัรองดา้นการขนส่งทางอากาศ 23,748,100                

งบอดุหนุน 23,748,100                

ค่าใชส้อย 2,467,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 8 2,067,300                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,280,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ (ICAO) บาท 0 16,335,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบับ ารุงสมาชกิโครงการ COSCAP บาท 0 1,039,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเงนิสมทบกองทุนองคก์ารการบนิพล

เรือนระหวา่งประเทศ (Trust Fund (ICAO)) บาท 0 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการความร่วมมอืดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิ

 (Cooperative Aviation Security Programme, Asia/Pacific Region 

(CASP-AP)) Phase lll ระหวา่งประเทศไทยกบัองคก์ารการบนิพลเรือน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) บาท 0 866,300                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 41,879,100                
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โครงการควบคุมและพฒันาระบบบริหารจดัการความปลอดภยัดา้นคมนาคมขนส่งอยา่ง

บูรณาการ 41,879,100                

ตรวจ ก ากบั และตดิตามความปลอดภยัดา้นคมนาคมขนส่ง 41,879,100                

งบลงทนุ 41,879,100                

ครุภณัฑ์ 41,879,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,879,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพระบบภูมสิารสนเทศ ของกระทรวง

คมนาคม ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ

ศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 16,693,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพการเชือ่มต่อระบบกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม ส านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม  แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย โครงการ 1 25,186,000                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,547,000                 

โครงการด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติ

มชิอบในภาครฐั 2,547,000                 

ด าเนินการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 2,547,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,547,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัฐานความคิดของบุคลากรสรา้งค่านิยมใน

การต่อตา้นการทุจริต โครงการ 0 616,200                      

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัการทุจริตเชงิรุก โครงการ 0 1,930,800                    

กรมเจา้ทา่ 1,603,509,100            

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 7,861,500                 

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 7,861,500                 

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 7,861,500                 

งบด าเนินงาน 7,861,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,861,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,583,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,278,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 70,000,000                

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 70,000,000                

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 70,000,000                

งบลงทนุ 70,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมท่าเทยีบเรือโดยสารในแม่น า้

เจา้พระยาและคลองสาขา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประจ าปี แห่ง 8 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง และพฒันาท่าเรือโดยสารเพือ่ยกระดบัการ

ใหบ้ริการโดยสารสาธารณะทางน า้ ในแม่น า้เจา้พระยา (กรุงเทพมหานคร 

และ จ.นนทบุร)ี จ านวน 8 แห่ง แห่ง 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกในบริเวณท่า

เทยีบเรือท่าชา้ง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อ  านวยความสะดวกในบริเวณท่า

เทยีบเรือท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 8,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 710,955,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 710,955,400              

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันากรมเจา้ทา่ 710,955,400              
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งบบคุลากร 699,102,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 549,525,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1138 404,764,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 66 5,074,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 10 155,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 14 336,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 103 6,790,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 50 750,400                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 431 131,624,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 2 21,400                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 149,576,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 173 149,576,200                 

รายการระดบัที2่: เงนิเพิม่ค่าครองชพี 173 2,521,300                    

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ 742 147,054,900                 

งบด าเนินงาน 11,853,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,853,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 113 4,296,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานในชายแดนภาคใต ้ 20 264,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1524 6,693,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,692,200              

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 322,080,200              

ก่อสรา้งทา่เรือ 24,207,000                

งบลงทนุ 24,207,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,207,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,207,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น า้เจา้พระยา 

จ านวน 22 แห่ง แห่ง 0 24,207,000                   

ก่อสรา้งเขือ่นกนัทรายและกนัคลืน่ 47,338,400                

งบด าเนินงาน 33,610,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,110,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 484,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,336,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,100,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนท ัว่ไป 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 129,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 921,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,004,000                    

งบลงทนุ 13,728,400                

ครุภณัฑ์ 13,728,400                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 13,728,400                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัอตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ ชดุ 2 104,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) พรอ้ม

อปุกรณ์ครบชดุ ส าหรบังานรงัวดัรายละเอยีดภูมปิระเทศดว้ยวธิกีารรงัวดั

แบบ RTK กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชดุ (1 ชดุ ม ีReceivers 2 เครื่อง) ชดุ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหย ัง่น า้หาความลกึระบบดจิติอล ชนิดความถีเ่ดยีว 

พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ กรุงเทพมหานคร จ านวน ชดุ 1 1,765,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบอตัโนมตัิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 9,358,000                    

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 17,434,600                

งบด าเนินงาน 4,150,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 452,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 142,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,178,000                    

งบลงทนุ 13,284,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,284,600                   

ค่าส ารวจออกแบบ 13,284,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาเพือ่วางแผนแม่บท และออกแบบรายละเอยีด 

(ในจดุวกิฤต) เพือ่แกไ้ขปญัหาตลิง่พงัในแม่น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แห่ง 0 13,284,600                   

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 233,100,200              

งบด าเนินงาน 25,870,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,670,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,512,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,071,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,918,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,346,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 572,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 320,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,747,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 546,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,334,000                    

งบลงทนุ 207,230,000              

ครุภณัฑ์ 163,130,000                 

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 163,130,000                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เรือ (จท.ข.9  จท.29  จท.ผ.1  จท.ผ.101  

จท.ผ.102  จท.ผ.103  จท.ผ.2  จท.ผ.201  จท.ผ.202  จท.ผ.203  และเรือ

เจา้ท่า ข.407)  กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ล า ล  า 0 39,630,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เรือ (จท.ข.10  จท.ส.2  จท.ข.7  จท.27  จท.ข.

21  จท.221  จท.ข.23  จท.223  จท.ข.37  จท.237  จท.300  จท.303  

และจท.ข.404)  กรุงเทพมหานคร จ านวน 13 ล า ล  า 0 123,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเล (ด าเนินการ

เอง) ส่วนกลาง จ านวน 2 ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1254620 44,100,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 446,550,900              

การออกใบส าคญั 70,859,900                

งบด าเนินงาน 15,459,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,559,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 785,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,428,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 748,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,136,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 2,159,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 417,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 121,900                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดเครื่องนอน 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนส ารวจขอ้มูลความหนาแน่นผูโ้ดยสาร

ในเขต กทม.และปริมณฑล 0 295,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 438,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 172,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,328,000                    

งบลงทนุ 54,701,700                

ครุภณัฑ์ 35,518,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,011,600                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทอ์าคาร 6 กรุงเทพมหานคร จ านวน ตวั 1 2,011,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,507,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งจดัท าระบบฐานขอ้มูลวศิวกรรมและระบบภูมิ

สารสนเทศ (GIS) ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,611,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์พิม่เติมและทดแทน 

กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,952,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงระบบ Single Window @ 

Marine Department กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,469,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบตรวจเรืออจัฉริยะ (Smart Survey)

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,842,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงระบบการออกใบอนุญาตให ้

ท  าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และการตรวจแรงงานใน

เรือประมงโดยใชเ้ทคโนโลย ีFace Scan System on Mobile ระบบ 1 8,631,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,182,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,407,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการของกรมเจา้ท่า กรุงเทพมหานคร แห่ง 0 14,407,400                   

ค่าควบคุมงาน 4,775,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการของกรมเจา้ท่า 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 0 4,775,500                    

งบอดุหนุน 698,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 698,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดย

รฐัเจา้ของท่าเรือ 0 698,800                      

การน าร่องเรือ 27,445,800                

งบด าเนินงาน 19,512,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,596,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,076,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 240,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,916,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 172,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,498,000                    

งบลงทนุ 5,746,000                 

ครุภณัฑ์ 5,746,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 1,800,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,950,000                    

รายการระดบัที1่:  ซอ่มใหญ่เครื่องก าเนิดไฟฟ้ายีห่อ้วอลโว ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,950,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,996,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่อง Radar Bacon (racon) กรุงเทพมหานคร จ านวน ชดุ 1 1,996,000                    

งบอดุหนุน 210,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 210,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิน าร่องสากล 0 210,300                      

งบรายจ่ายอื่น 1,977,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเจา้พนกังานน าร่อง 0 1,977,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเจา้พนกังานน าร่อง 0 1,977,400                    

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 348,245,200              

งบด าเนินงาน 131,531,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 129,661,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,130,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,588,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 359,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 29,415,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,620,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 434,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 541,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารและที่ดนิ 0 541,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 48,081,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าท่าเรือท่องเที่ยว 0 23,976,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มูล 0 6,336,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนประจ าท่าเรือคลองแสนแสบและ

แม่น า้เจา้พระยา 0 3,009,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏบิตัิงานสิง่ลว่งล  า้ล  าน า้ รายการ 0 14,760,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,804,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 2,203,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 3,371,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธท์างโทรทศัน์ 0 1,805,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธท์างวทิยุ 0 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่ 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าสิง่พมิพ์ 0 535,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายโฆษณา 0 98,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย รายการ 0 9,681,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาเอกชนปฏบิตัิงานแกป้ญัหาการกระท าประมง

ผดิกฎหมาย รายการ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขนาดปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ จ านวน 0 1,014,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ขนาดปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี จ านวน 1 คนั 0 199,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 161,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,328,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,870,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 172,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,452,200                    

งบลงทนุ 208,916,500              

ครุภณัฑ์ 74,316,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือกูภ้ยัความเร็วสูง สสีม้ กรุงเทพมหานคร จ านวน ล า 2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ล าน า้ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 21 ฟตุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน ล า 1 4,000,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 47,547,500                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เรือ (จท.55 จท.123 จท.124 จท.125  จท.154 

จท.156 จท.159 จท.161 จท.201 จท.213 จ.ท.216 จท.255) ล า 0 22,015,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เรือ (จท.1303 จท.803 เรือเด่นสุทธ ิเรือชลธารา

นุรกัษ ์เรือรกัษธ์ารา) กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ล า ล  า 0 25,532,500                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,769,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งจดัหาและติดต ัง้ระบบเครือขา่ยโทรศพัทแ์บบ

ดจิติอล (IP Telephone) เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบสายด่วน 1199 รายการ 0 8,769,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 134,600,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 131,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจ จดัท าแผนที่และรายละเอยีดของสิง่

ลว่งล  า้ล  าน า้ท ัว่ประเทศ ระยะที่ 1 แห่ง 0 131,100,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่ลว่งล  า้ล  าน า้ โครงการ 1 3,500,000                    

งบอดุหนุน 4,252,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,252,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 0 4,252,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,545,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเขา้ร่วมอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ควบคุมและจดัการน า้อบัเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004 0 3,545,000                    

ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 46,061,100                

ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 46,061,100                

งบด าเนินงาน 46,061,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,371,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 277,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมนาคุณอาจารยส์าขาที่ขาดแคลนใน 0 8,193,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบคดัเลอืก 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 0 2,293,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,788,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 0 486,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,212,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,212,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,100,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 830,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 12,690,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 572,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 836,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 11,282,000                   

กรมการขนส่งทางบก 2,973,660,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,972,400                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน 4,972,400                 

ศึกษาเพือ่จดัท าระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเพือ่การก ากบัดูแลและการประเมนิผล

การประกอบการของเสน้ทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 1 และหมวด 4 ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,972,400                 

งบรายจ่ายอื่น 4,972,400                 

รายการระดบัที1่: ศึกษาเพือ่จดัท าระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลเพือ่การ

ก ากบัดูแลและการประเมนิผลการประกอบการของเสน้ทางรถโดยสารประจ า

ทางหมวด 1 และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายการ 0 4,972,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,913,351,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 1,913,351,600            

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันากรมการขนส่งทางบก 1,913,351,600            

งบบคุลากร 1,893,101,400            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,600,275,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 4009 1,460,167,500               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 184 15,345,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. 1 3,300                         

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 69 906,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 89 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 281 19,384,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 339 4,500,400                    
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รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 25 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 348 96,019,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 3 37,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 14 336,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 292,825,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1507 291,124,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ (พนกังานราชการ) 136 1,700,900                    

งบด าเนินงาน 20,250,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,250,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 89 3,404,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 147 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 17 450,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1507 13,161,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 652,602,500              

การพฒันาความปลอดภยัและก ากบัดูแลการขนส่งทางถนน 121,911,100              

การอบรมใหค้วามรูผู้ข้บัรถและผูป้ระจ ารถ 48,532,300                

งบด าเนินงาน 48,532,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,443,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 141,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 536,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,195,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,455,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 9,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 77,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,659,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 960,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 9,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 54,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 16,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 87,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 148,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 48,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 28,088,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 28,088,600                   

การพฒันาความปลอดภยัของตวัรถ 17,832,800                

งบด าเนินงาน 17,832,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,635,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 136,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 271,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 188,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 65,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 33,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,064,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 11,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 36,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,714,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 703,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 14,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 15,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 10,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 88,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 198,100                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,197,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,197,000                    

การควบคุมก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 55,546,000                

งบด าเนินงาน 55,546,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,433,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 712,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 183,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,035,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 413,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 751,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 28,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,689,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 101,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,385,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,732,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 12,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 60,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 102,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 98,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 114,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 23,112,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 23,112,100                   

การพฒันาระบบการขนส่งทางถนน 128,131,500              

การศึกษาและการด าเนินการเพือ่พฒันาระบบการขนส่งทางถนน 22,092,800                

งบด าเนินงาน 22,092,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,115,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 842,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 331,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 161,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 49,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 121,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,687,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 8,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,392,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,700                      



388 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 6,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 30,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 68,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 29,100                        

ค่าสาธารณูปโภค 13,977,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 260,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,117,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,168,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,431,400                    

การพฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการขนส่งทางถนน 15,342,300                

งบด าเนินงาน 15,342,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,315,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 730,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 585,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 32,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,026,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 8,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,664,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 188,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 15,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 16,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 18,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,026,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 233,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 550,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 168,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,075,100                    

การจดัระเบยีบและก ากบัดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน 90,696,400                

งบด าเนินงาน 90,696,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,318,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 322,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,365,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 179,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 74,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 191,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,612,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 7,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 112,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ คนั 52 9,771,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ คนั 40 7,516,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตู ้ คนั 40 11,880,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้แบบดบัเบิ้ลแคบ คนั 24 4,478,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้แบบธรรมดา คนั 1 112,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตู ้ คนั 38 11,217,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตู ้ คนั 20 5,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ คนั 40 7,516,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ คนั 44 8,268,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,287,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 222,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 8,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 38,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 72,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 19,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 13,378,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,629,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,513,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,045,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,190,000                    

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 172,526,200              

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 91,336,200                

งบด าเนินงาน 91,336,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,098,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 206,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 4,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,734,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 926,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 490,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 29,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 537,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,069,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 8,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 70,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 71,879,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 925,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 17,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 44,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 53,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 88,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 9,238,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,550,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,562,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,125,300                    

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 81,190,000                

งบด าเนินงาน 42,920,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,330,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 136,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 1,119,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 826,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 165,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 339,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 63,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,819,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 11,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 61,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,554,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 10,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 81,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 56,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 6,589,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,898,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 434,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,256,400                    

งบลงทนุ 38,270,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,270,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 36,583,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในกรมการขนส่งทางบก

 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานของส านกัการขนส่งผูโ้ดยสาร อาคาร 3

 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 21,583,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,687,000                    

องคก์รมสีมรรถนะสูง และมกีารบริหารจดัการทีด่ี 230,033,700              

การพฒันา/ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 224,260,500              

งบด าเนินงาน 135,637,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 103,983,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอร์ 0 76,017,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 27,966,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 31,654,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 31,654,000                   

งบลงทนุ 88,623,000                

ครุภณัฑ์ 88,623,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 88,623,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครือขา่ย Switch ทดแทน และระบบบริหาร

จดัการเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบักรมการขนส่งทางบก ส่วนกลางและ

ส านกังานขนส่งส่วนภูมภิาคใหม้ปีระสทิธภิาพ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ระบบ 1 49,133,000                   

รายการระดบัที1่: จดัซื้อเครื่องพมิพ ์Passbook พรอ้มติดต ัง้เพิม่เติม 

ส าหรบักรมการขนส่งทางบกส่วนกลางและส านกังานขนส่งส่วนภูมภิาคเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้ริการ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 718 39,490,000                   
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การพฒันาบคุลากรของกรมการขนส่งทางบก 5,773,200                 

งบด าเนินงาน 5,773,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,773,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,773,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 106,756,000              

โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน 106,756,000              

ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการเดนิรถระบบ GPS 106,756,000              

งบลงทนุ 106,756,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,756,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 106,756,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการเดนิรถระบบ GPS แห่ง 1 106,756,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 295,978,300              

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 295,978,300              

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 295,978,300              

งบด าเนินงาน 249,232,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 249,232,500                 

รายการระดบัที1่: จดัหาอปุกรณ์ในการออกใบอนุญาตขบัรถแบบพลาสติก รายการ 0 249,232,500                 

งบลงทนุ 46,745,800                

ครุภณัฑ์ 46,745,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,350,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบใหบ้ริการขอ้มูลแผนที่ฐานเพือ่สนบัสนุนงานดา้นภูมิ

สารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ระบบ 1 29,047,800                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ทดแทนและปรบัปรุงระบบเลือ่นลอ้ต่อภาษ ี

(Drive Thru for Tax)  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,302,800                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,395,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบตูร้บัช าระภาษรีถประจ าปีอตัโนมตัิ  แขวงจตุจกัร 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 12,395,200                   

กรมทางหลวง 12,646,534,600           

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 49,937,600                

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 49,937,600                

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 49,937,600                

งบลงทนุ 49,937,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,937,600                   

ค่าควบคุมงาน 49,937,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขต รายการ 0 49,937,600                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 106,646,400              

โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 106,646,400              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 106,646,400              

งบลงทนุ 106,646,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,646,400                 

ค่าควบคุมงาน 106,646,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก รายการ 0 106,646,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,336,870,600            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 100,000,000              
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ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 100,000,000              

งบลงทนุ 72,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ดา้นตะวนัออก) ช่วงจดุตดั ทล. 305 - ทล. 34 โครงการ 1 72,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 28,000,000                

รายการระดบัที1่: การศึกษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิ วศิวกรรม 

และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 

สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3  ดา้นตะวนัตก โครงการ 1 28,000,000                   

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 37,030,000                

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 37,030,000                

งบลงทนุ 37,030,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,030,000                   

ค่าควบคุมงาน 37,030,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงเชือ่มโยง

ระหวา่งประเทศ รายการ 1 37,030,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,252,400                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,252,400                

งบลงทนุ 30,252,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,252,400                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมด า 

กรุงเทพมหานคร กม. 1.12 22,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 8,252,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงการบูรณะโครงขา่ยทาง

หลวงเชือ่มโยงระหวา่งภาค รายการ 1 8,252,400                    

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 17,139,600                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 17,139,600                

งบลงทนุ 17,139,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,139,600                   

ค่าควบคุมงาน 17,139,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งสะพานขา้ม

จดุตดัทางรถไฟ รายการ 1 17,139,600                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,851,376,300            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 371,899,300              

งบลงทนุ 358,906,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 358,906,800                 

ค่าส ารวจออกแบบ 123,161,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 

81.500 กม. โครงการ 0 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัและทางลอด 

จ านวน 4 แห่ง โครงการ 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง โครงการ 1 15,978,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัและทางลอด  4 โครงการ 1 7,182,800                    
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ค่าควบคุมงาน 235,745,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิ รายการ 1 235,745,500                 

งบรายจ่ายอื่น 12,992,500                

รายการระดบัที1่: การด าเนินงานการมส่ีวนร่วมของประชาชน ตามระเบยีบ

ส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: การประเมนิผลโครงการก่อสรา้งทางหลวง โครงการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาประเมนิความปลอดภยัของโครงสรา้ง

สะพานในเสน้ทางเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East West Economic โครงการ 1 5,992,500                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 500,030,000              

งบลงทนุ 500,030,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,030,000                 

ค่าที่ดนิ 500,030,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวงท ัว่ประเทศ ส านกัจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ รายการ 1 480,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพมหานคร สายทาง 4 20,030,000                   

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 939,197,000              

งบลงทนุ 939,197,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 939,197,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 939,197,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั

บางขนุเทยีน - เอกชยั กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร กม. 3.5 599,197,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง

ระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 1 กรุงเทพมหานคร กม. 3.5 200,950,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง

ระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร กม. 4.1 199,170,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่าง

ระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 จ.สมทุรสาคร กม. 4.1 199,077,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาคูน า้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 340,000,000                 

รายการระดบัที2่: พฒันาคูน า้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 1 แห่ง 1 136,000,000                 

รายการระดบัที2่: พฒันาคูน า้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 2 แห่ง 1 120,000,000                 

รายการระดบัที2่: พฒันาคูน า้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 3 

กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี แห่ง 1 84,000,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 40,250,000                

งบลงทนุ 40,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,250,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 40,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวา่จา้งผูต้รวจสอบจากภายนอก โครงการเงนิกูต้ามมติ

คณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม 2559 โครงการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบริษทัวศิวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการเงนิกู ้

ตามมติคณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม 2559 โครงการ 0 40,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 40,342,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน พระประแดง - บางแค

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 20,342,000                

งบลงทนุ 20,342,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,342,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,342,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดนิแดง - งามวงศว์าน 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,342,000                   

โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 57,691,100                

ศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ 57,691,100                

งบรายจ่ายอื่น 57,691,100                

รายการระดบัที1่: การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง ส่วนต่อขยายทางยกระดบัอตุราภมิขุ 

ช่วงรงัสติ - บางปะอนิ โครงการ 1 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทุน 

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายธนบุรี - ปากท่อ โครงการ 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายวงแหวนกาญจนาภเิษก ดา้น โครงการ 1 10,341,100                   

รายการระดบัที1่: การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงทางยกระดบัช่วงศรีนครินทร ์- ท่า โครงการ 1 8,850,000                    

โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 103,039,200              

ก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 103,039,200              

งบลงทนุ 103,039,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,039,200                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,500,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางแยกต่างระดบัฉิมพลแีละพทุธมณฑลสาย 4 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 100,500,000                 

ค่าควบคุมงาน 2,539,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งขยายทาง

คู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี รายการ 1 2,539,200                    

โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากทอ่ (ถนน

พระราม 2) 2,100,000,000            

ก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากทอ่ (ถนนพระราม 2) 2,100,000,000            

งบลงทนุ 2,100,000,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,100,000,000               

รายการระดบัที1่: ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก

ท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั 

กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร กม. 4.25 2,100,000,000               

รายการระดบัที2่: ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - 

ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั 

ตอน 1 กรุงเทพมหานคร กม. 4.25 800,000,000                 

รายการระดบัที2่: ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - 

ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั 

ตอน 2 จ.สมทุรสาคร กม. 4.141 800,000,000                 
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รายการระดบัที2่: ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - 

ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั 

ตอน 3 จ.สมทุรสาคร กม. 2.378 500,000,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 4,980,725,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 4,980,725,300            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 4,980,725,300            

งบบคุลากร 4,933,289,000            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 4,135,528,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 2,913,219,200               

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ส. อตัรา 6 78,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 32 1,782,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ป.ป. อตัรา 1859 71,833,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 1145 73,520,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 24 204,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 311 4,812,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 186 4,464,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 871 61,568,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 925 9,545,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ด.ส. อตัรา 21 3,728,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ส.ค. อตัรา 6 1,497,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 987,890,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15 136,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 52 1,248,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 797,760,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 790,853,500                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 0 790,853,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพี (พนกังานราชการ) อตัรา 586 6,906,900                    

งบด าเนินงาน 47,436,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,436,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 0 1,611,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 213,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ อตัรา 0 6,505,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 39,106,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,163,124,700            

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,031,421,300            

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,031,421,300            

งบด าเนินงาน 150,113,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,000,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,198,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 7,836,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,298,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,848,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 2,450,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,095,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมภายในประเทศ 0 9,095,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 173,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 214,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 994,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ายานพาหนะ 0 679,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารและที่ดนิ 0 154,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 160,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ 0 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 0 11,458,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,270,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,365,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 997,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 413,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 590,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอ านวยความปลอดภยั 0 20,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 71,113,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,717,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,657,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 123,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 20,948,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 43,666,800                   

งบลงทนุ 713,598,200              

ครุภณัฑ์ 17,400,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 17,400,000                   

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความหนืดแบบ Brook Field กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เตาอบไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Large Oven) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาครุภณัฑว์เิคราะหแ์ละ

ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการ 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 696,198,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ 16 ครอบครวั ศูนยท์ดสอบ

สมรรถนะและพฒันาทกัษะการใชเ้ครื่องจกัรกล ส านกัเครื่องกลและสือ่สาร หลงั 1 16,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 371,297,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัสรา้งศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยงีานทาง (Central 

Lab) กรุงเทพมหานคร แห่ง 0 367,611,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการจดัสรา้งศูนยพ์ฒันา

เทคโนโลยงีานทาง (Central Lab) 0 1,786,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงดอนเมอืง  แขวงทาง

หลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 1,900,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 45,779,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการส ารวจและออกแบบ รวมท ัง้

ส ารวจและวเิคราะหท์างธรณีวทิยา 0 45,779,000                   

ค่าควบคุมงาน 261,948,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบคุณภาพ

วสัดุสรา้งทาง 0 180,369,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการควบคุมงานจา้งเหมาก่อสรา้งทาง 0 74,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิคุณภาพผลงานก่อสรา้งและ

ตรวจสอบผูม้คุีณสมบตัิเบื้องตน้ในการจา้ง 0 7,329,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 673,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถบสั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 673,000                      

งบอดุหนุน 6,797,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,797,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคมถาวร เพือ่การประชมุวา่ดว้ยถนน 0 261,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายนกัเรียนทุน 0 6,536,000                    

งบรายจ่ายอื่น 160,912,300              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพนกังานกัน้ถนนใหม่ เพือ่ท  าหนา้ที่ปิด

ก ัน้ถนนผ่านเสมอระดบัทางที่ กม.676+058.30 ระหวา่งสถานีนาสาร - พรุพี รายการ 1 870,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพือ่ประยกุตใ์ชย้างพาราในงานซอ่มบ ารุง โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลการปฏบิตัิงานการก่อสรา้งงานสะพาน 

เมือ่ด าเนินการแลว้เสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลการปฏบิตัิงานการก่อสรา้งงานทาง 

เมือ่ด าเนินการแลว้เสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพือ่พฒันาและบูรณาการระบบคลงัขอ้มูล

งานวจิยัของกรมทางหลวง โครงการ 1 9,005,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาประสทิธภิาพวสัดุตา้นทานการลืน่ไถลบน โครงการ 1 7,252,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาความสมบูรณ์และความสามารถในการดูด

ซบัมลพษิของตน้ไมใ้หญ่ในเขตทางหลวง เพือ่เพิม่ความปลอดภยัและรกัษา โครงการ 1 7,170,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพกิดัหลกัฐานดา้นภูมสิารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 3 โครงการ 1 9,705,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการน ายางพารามาใชเ้สริมก าลงัโครงสรา้ง โครงการ 1 7,186,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการสะพานกรมทางหลวง

(BMMS Extenion) ส่วนขยายเพือ่รองรบัการประเมนิสะพานดว้ยวธิกีาร

ตรวจสอบพเิศษ ปี 2562 โครงการ 1 22,967,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาแนวทางการวเิคราะหผ์ลประโยชนท์างออ้ม

จากการพฒันาทางหลวง โครงการ 1 11,925,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาผลกระทบของอณุหภูมสิแีละความสวา่ง

ของแสงไฟถนนต่อการขบัขีบ่นทางหลวง โครงการ 1 12,253,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการก่อสรา้ง

ทางหลวงรูปแบบใหม่โดยวธิ ีBig Data Analytics โครงการ 1 4,573,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบ

อทุกภยัในการคมนาคมบนทางยกระดบัอตุราภมิขุ รายการ 1 14,504,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถอนคืนเงนิค่าปรบั 0 10,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 1,449,092,100            

บ ารุงรกัษาทางหลวง 1,124,159,400            

งบด าเนินงาน 277,909,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 166,129,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 5,052,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 585,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,228,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 83,308,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,801,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าหนงัสอืและแบบพมิพ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มเครื่องจกัรกลและยานพาหนะท ัว่ไป 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานควบคุมน า้หนกัยานพาหนะและ

ปฎบิตัิงานอืน่ๆ 0 70,024,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานส านกังานภูมสิถาปตัยง์านทาง 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,067,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ายานพาหนะ 0 14,905,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมันาและฝึกอบรม 0 838,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,832,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 367,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 749,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอ านวยความปลอดภยั 0 700,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 111,780,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,311,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 9,653,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,705,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 56,043,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 32,066,800                   

งบลงทนุ 806,795,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 806,795,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 793,795,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงกรุงเทพ กม. 451 72,710,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงธนบุรี กม. 438 52,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คนันายาว -

 แยกเขา้มนีบุรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คนันายาว - แยกเขา้มนีบุรี

 - คลองหลวงแพ่ง ตอน 3 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมด า ตอน 5

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร ์- 

ประเวศ และ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คูบ้อน - ประเวศ แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมด า ตอน 1

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบุรี - คลอง

หลวงแพ่ง ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7 - แคราย 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มนีบุรี - แยกเคหะร่มเกลา้

 - ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร ์- 

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 - คนันายาว ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 - คนันายาว ตอน 3 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์ 

ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 - คนันายาว ตอน 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 - คนันายาว ตอน 5 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์ 

ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คูบ้อน - ประเวศ ตอน 2 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง 

ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน  รชัดาภเิษก - รามอนิทรา 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติส านกับริหารบ ารุงทาง 0 486,005,000                 

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน

 ดนิแดง - งามวงศว์าน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3902 

ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 13,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 39,454,500                

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและประเมนิสภาพโครงขา่ยทางหลวงเพือ่เพิม่

ประสทิธผิลการใชจ่้ายงบประมาณบ ารุงรกัษาทางหลวงในระยะยาว โครงการ 1 39,454,500                   

แกไ้ขปญัหาการสญัจรเร่งด่วน 200,000,000              

งบลงทนุ 200,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาการสญัจรเร่งด่วน 0 200,000,000                 

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 124,932,700              

งบลงทนุ 51,140,000                

ครุภณัฑ์ 19,900,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 19,900,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ พกิดัน า้หนกั 15 ตนั เครื่อง 5 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ พกิดัน า้หนกั 15 ตนั แบบแผ่น

ช ัง่ยาว กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 8,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,240,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,540,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพของศูนยค์วบคุม

ส่วนกลางของส านกังานควบคุมน า้หนกัยานพาหนะ เพือ่พฒันาและรองรบั

ระบบโลจสิติกสข์องโครงขา่ยสถานีตรวจสอบน า้หนกัที่เพิม่ขึ้น โครงการ 1 7,540,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานควบคุมน า้หนกัยานพาหนะ 

(ส่วนกลาง)      กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง Image Processing System (ImPS) สถานี

ตรวจสอบน า้หนกัหนองจอก (ขาเขา้) กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่างานปรบัปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนอง

จอก (ขาเขา้) กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่างานปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองจอก (ขาเขา้) แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาศูนยค์วบคุมเครือขา่ยส่วนกลาง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองจอก (ขาเขา้)  

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองจอก (ขาเขา้) กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 300,000                      

งบรายจ่ายอื่น 73,792,700                

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขออนุญาตใหย้านพาหนะ

เดนิบนทางหลวงพเิศษ ทางหลวงแผ่นดนิ และทางหลวงสมัปทาน โครงการ 1 10,790,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานสถานี

ตรวจสอบน า้หนกัโดยใชร้ะบบอจัฉริยะเพือ่พฒันาระบบโลจสิติกสแ์ละ

รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ระยะที่ 2 โครงการ 1 13,830,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการขออนุญาตเดนิรถบนทาง

หลวงพเิศษ ทางหลวงแผ่นดนิ ทางหลวงสมัปทาน โครงการ 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแผนแม่บทและการส ารวจออกแบบ

รายละเอยีดการปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกั เพือ่แกไ้ขปญัหาจราจรและ

ส่งเสริมความปลอดภยับนทางหลวง โครงการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการตรวจสอบน า้หนกั

ดว้ยหน่วยเครื่องช ัง่เคลือ่นที่ (Spot check) เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการ

ควบคุมน า้หนกับนทางหลวงแผ่นดนิ โครงการ 1 5,996,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาการใหเ้อกชนร่วมลงทุนก่อสรา้ง บริหาร 

และออกแบบรายละเอยีดจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพือ่

พฒันาระบบโลจสิติกสแ์ละรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โครงการ 1 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาปญัหาการบรรทุกเกนิพกิดักฎหมายและ

มาตรการควบคุมน า้หนกับรรทุกที่เหมาะสม ส านกังานควบคุมน า้หนกั

ยานพาหนะ กรมทางหลวง โครงการ 1 5,976,100                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 682,611,300              

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 417,774,500              

งบด าเนินงาน 4,910,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,101,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 202,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 303,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,809,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 194,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,615,000                    

งบลงทนุ 370,608,800              

ครุภณัฑ์ 44,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจปริมาณจราจรพรอ้มขอ้มูลความเร็วและ

ขอ้มูลอืน่ๆที่ส  าคญัชนิดส ัง่การทางไกล กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องส ารวจปริมาณ

จราจร พรอ้มขอ้มูลความเร็วและขอ้มูลอืน่ๆที่ส  าคญั ชนิดส ัง่การทางไกล โครงการ 1 10,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 326,608,800                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 100,052,000                 

รายการระดบัที1่: งานจดัต ัง้ศูนยบ์ริหารจดัการจราจรและอบุตัิเหตุ แห่ง 1 100,052,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 226,556,800                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกฬีาธู

ปะเตมยี ์ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกฬีาธู

ปะเตมยี ์ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกฬีาธู

ปะเตมยี ์ตอน 3 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกฬีาธู

ปะเตมยี ์ตอน 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คนันา

ยาว กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คนันา

ยาว และสายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบุรี - คลองหลวงแพ่ง แห่ง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คนันา

ยาว, สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบุรี - คลองหลวงแพ่ง 

และสายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บงึค าพรอ้ย - คลองพระยาสุเรนทร์ แห่ง 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 5 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 6 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 3 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง

 ตอน 7 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดนิแดง - งามวงศว์าน 

และสายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง ตอน 1 แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดนิแดง - งามวงศว์าน 

และสายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง ตอน 2 แห่ง 2 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 3 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดบับางกอก

นอ้ย - นครชยัศรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 ตอน 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 ตอน 5 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,852,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 ตอน 6 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,852,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธ

มณฑลสาย 4 ตอน 2 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมด า 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,276,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค

 และสายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง - บางแค แห่ง 2 1,702,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน พระประแดง - บางแค

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 1,992,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 ตอน 5 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 ตอน 6 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 ตอน 7 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,857,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค 

ตอน 4 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค 

ตอน 1 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค 

ตอน 6 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค 

ตอน 7 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,990,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 และสายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมด า แห่ง 3 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์

 และสายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์ แห่ง 2 1,831,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน กรุงเทพมหานคร แห่ง 68 160,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 42,255,000                

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจสอบความปลอดภยับนโครงขา่ยทางหลวง

แผ่นดนิ เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัแก่ผูใ้ชท้าง (ระยะที่ 1) โครงการ 1 29,100,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งที่ปรึกษาประจ า เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั โครงการ 1 13,155,000                   

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 243,366,700              

งบด าเนินงาน 225,493,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 210,181,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,743,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 87,840,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 16,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 195,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 195,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,615,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมภายในประเทศ 0 1,615,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 644,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ายานพาหนะ 0 644,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 7,160,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,312,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,511,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,984,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 172,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,644,600                    

งบลงทนุ 17,873,400                

ครุภณัฑ์ 17,873,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 564,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 564,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 13,109,400                   

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร บก.ทล. กรุงเทพมหานคร คนั 6 13,109,400                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทวนสญัญาณ แบบ VHF แบบติดต ัง้ประจ าที่ 

ก าลงัส่ง 100 วตัต ์พรอ้มติดต ัง้ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 4,200,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 21,470,100                

งบรายจ่ายอื่น 21,470,100                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการอ านวยความสะดวกและปลอดภยัในช่วง

เทศกาล(ดา้นวศิวกรรม) 0 18,587,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วง

เทศกาล(ดา้นบงัคบัใชก้ฎหมาย) 0 2,883,100                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 9,230,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,230,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,230,000                 

งบลงทนุ 9,230,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,230,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงธนบุรี 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 3,934,385,000            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,587,000                 

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,587,000                 

ก่อสรา้งและอ านวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,587,000                 

งบลงทนุ 7,587,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,587,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท กม. 100 1,500,000                    

ค่าควบคุมงาน 6,087,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท สายทาง 26 6,087,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 12,708,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 12,708,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 12,708,000                

งบลงทนุ 12,708,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,708,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท กม. 200 3,000,000                    

ค่าควบคุมงาน 9,708,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท สายทาง 23 9,708,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 67,735,000                

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 67,735,000                

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 7,735,000                 

งบลงทนุ 7,735,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,735,000                    

ค่าควบคุมงาน 7,735,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (เขต

เศรษฐกจิพเิศษ) สายทาง 6 7,735,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าที่ดนิ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเวนคืนที่ดนิ ราย 73 60,000,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 78,734,000                
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โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 78,734,000                

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 23,734,000                

งบลงทนุ 23,734,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,734,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (EEC) สายทาง 2 1,734,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนแม่บทพฒันาโครงขา่ย

ทางหลวงชนบทสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 0 22,000,000                   

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าที่ดนิ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเวนคืนที่ดนิ ราย 48 55,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 952,449,800              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 61,863,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 61,863,000                

งบลงทนุ 61,863,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,863,000                   

ค่าควบคุมงาน 31,863,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(โครงขา่ยสะพาน) แห่ง 85 31,863,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบโครงขา่ยสะพาน แห่ง 30 30,000,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 179,971,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 179,971,000              

งบลงทนุ 179,971,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,971,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(ลาดยาง/คอนกรีต) กม. 500 7,500,000                    

ค่าควบคุมงาน 109,471,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ลาด

ยาง/คอนกรีต) สายทาง 447 109,471,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 63,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนพฒันาทางหลวงชนบท

ประจ ากรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 กลุม่ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัเกบ็ขอ้มูลทรพัยส์นิงานทาง

และสะพาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ที่ 1) 0 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัเกบ็ขอ้มูลทรพัยส์นิงานทาง

และสะพาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ที่ 2) 0 11,500,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 19,521,800                

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 19,521,800                

งบลงทนุ 19,521,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,521,800                   
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ค่าควบคุมงาน 1,021,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท สายทาง 1 1,021,800                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนแม่บทพฒันาโครงขา่ย

ทางหลวงชนบทสนบัสนุนระบบการขนส่งทางราง 0 18,500,000                   

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 130,678,000              

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 4,678,000                 

งบลงทนุ 4,678,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,678,000                    

ค่าควบคุมงาน 4,678,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท (ผงั สายทาง 4 4,678,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 126,000,000              

งบลงทนุ 126,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 126,000,000                 

ค่าที่ดนิ 126,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเวนคืนที่ดนิ ราย 165 126,000,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 548,229,000              

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 498,229,000              

งบลงทนุ 498,229,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,229,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 483,891,000                 

รายการระดบัที1่: ขยายถนนกลัปพฤกษ์ กม. 7.6 121,417,000                 

รายการระดบัที1่: ขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม. 8.367 362,474,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 14,338,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งขยายถนนกลัปพฤกษ์ 0 5,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งขยายถนนราชพฤกษ ์

ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) 0 8,698,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าที่ดนิ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอทุธรณ์ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าช าระหน้ีตามค า 0 50,000,000                   

โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 12,187,000                

พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 12,187,000                

งบลงทนุ 12,187,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,187,000                   

ค่าควบคุมงาน 12,187,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท สายทาง 27 12,187,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,409,639,800            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 1,409,639,800            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,409,639,800            

งบบคุลากร 1,385,954,300            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 982,498,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร.ขา้ราชการ อตัรา 32 353,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่เติมส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร อตัรา 6 324,000                      
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1787 677,657,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประเภทวชิาชพีเฉพาะ (วช.) (ง.บ.ส.ก.(120) อตัรา 190 9,970,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประเภทวชิาชพีเฉพาะ (วช.) (ง.บ.ส.ก.(130) อตัรา 28 3,438,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งเพิม่อกี 1 เท่า (ต.ช.ท.ปจต.) อตัรา 189 15,948,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ สป.พ.ขา้ราชการ อตัรา 31 744,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 58 645,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง (ง.บ.ส.ก.(110)) อตัรา 108 8,948,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ (ต.ข.8-8ว.) อตัรา 17 714,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 754 263,251,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 12 95,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิ สป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 17 408,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 403,455,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1939 402,571,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี อตัรา 107 884,800                      

งบด าเนินงาน 23,685,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,685,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 113 4,311,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 22 567,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษภาคใต ้ อตัรา 79 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2010 17,589,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,391,843,400            

การพฒันาบคุลากรดา้นช่างใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 39,127,700                

การส่งเสริมงานวชิาการดา้นช่างใหก้บั อปท. 39,127,700                

งบด าเนินงาน 13,324,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,324,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 747,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,724,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 168,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 684,600                      

งบลงทนุ 25,803,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,803,700                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 25,803,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าฐานขอ้มูลและแผนที่

โครงขา่ย 0 25,803,700                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 332,169,600              

ยกระดบัมาตรฐานทาง 28,013,100                

งบลงทนุ 28,013,100                

ครุภณัฑ์ 1,360,800                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,360,800                    

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station ส านกังานตรวจสอบความปลอดภยั ชดุ 2 720,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ไมส้ตา๊ฟ ส านกัส ารวจและออกแบบ อนั 34 176,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,652,300                   

ค่าส ารวจออกแบบ 7,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(ยกระดบัมาตรฐานทาง) กม. 500 7,500,000                    

ค่าควบคุมงาน 19,152,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(ยกระดบัมาตรฐานทาง) สายทาง 35 19,152,300                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 10,275,700                

งบลงทนุ 10,275,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,275,700                   

ค่าส ารวจออกแบบ 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(สะพานขนาดกลาง) แห่ง 80 2,160,000                    

ค่าควบคุมงาน 8,115,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

(สะพานขนาดกลาง) แห่ง 75 8,115,700                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 293,880,800              

งบด าเนินงาน 124,137,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,695,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,288,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั 0 394,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,452,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 536,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาลและช าระหน้ี 0 1,031,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ 0 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอาสาสมคัรของกรมทางหลวงชนบท 0 2,003,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 0 939,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 550,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 42,442,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 24,531,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,510,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 4,317,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,083,300                    

งบลงทนุ 160,899,000              

ครุภณัฑ์ 60,592,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,612,500                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกับริหารกลาง ชดุ 44 1,245,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัก่อสรา้งสะพาน ชดุ 3 84,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัเครื่องกลและสือ่สาร ชดุ 18 509,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัก่อสรา้งทาง ชดุ 35 990,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกับ ารุงทาง ชดุ 44 1,245,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัวเิคราะหว์จิยัและพฒันา ชดุ 33 933,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัส ารวจและออกแบบ ชดุ 69 1,952,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัฝึกอบรม ชดุ 18 509,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกังานตรวจสอบภายใน ชดุ 1 28,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัส่งเสริมการพฒันาทางหลวงทอ้งถิน่ ชดุ 27 764,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกักฎหมาย ชดุ 26 735,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกัอ านวยความปลอดภยั ชดุ 15 424,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ส านกังานพฒันาระบบบริหาร ชดุ 3 84,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA กองแผนงาน ชดุ 27 764,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800VA ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ชดุ 12 339,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอร ์

ตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอรฯ์ (ระยะที่ 1) โครงการ 1 19,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,980,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ ส านกั

วเิคราะห ์วจิยัและพฒันา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา เครื่อง 2 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความทนทานต่อภาวะแวดลอ้มของป้าย

จราจร แบบเร่งภาวะ (Accelerated Weathering Tester) ส านกัวเิคราะห ์ เครื่อง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหาคุณสมบตัิของแอสฟลัตค์อนกรีต แบบ

พลศาสตร ์(Dynamic Universal Testing Machine) ส านกัวเิคราะห ์ เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการเกดิร่องลอ้ของแอสฟลัตค์อนกรีต 

พรอ้มเครื่องเตรียมตวัอยา่งในการทดสอบแบบอตัโนมตัิ ส านกัวเิคราะห ์ เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดอดัตวัอยา่งแอสฟลัตค์อนกรีตแบบ Gyratory 

Compactor ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,306,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการร่วมคมนาคมและปรบัปรุงพื้นที่

บริเวณสวนสาธารณะสะพานสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ฝัง่พระนคร แห่ง 1 40,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 51,306,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาการปรบัปรุงเสริมก าลงัคนั

ทางถนนในพื้นที่ดนิอ่อน กลุม่ที่ 3

0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการดา้นสารสนเทศประจ ากรม 0 4,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการปรบัปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS 

Basemaps) 0 15,460,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการติดต ัง้ และปรบัแกข้อ้มูลหมดุ

หลกัฐาน (GPS) 0 12,976,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการปรบัปรุงระบบงาน Back Office 

เพือ่รองรบัการท างานบน Cloud Computing 0 9,435,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารโถงทางเขา้บริเวณดา้นหนา้และ

พื้นที่โดยรอบ กรมทางหลวงชนบท (บางเขน) แห่ง 1 9,000,000                    

งบอดุหนุน 8,844,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,844,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปีองคก์รวชิาการนานาชาติ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนการประชมุวชิาการนานาชาติดา้น 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ทุนการศึกษาโครงการทุนพฒันาขา้ราชการกรมทางหลวง 0 7,844,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 1,006,331,800            

แกไ้ขปญัหาการสญัจรอยา่งเร่งด่วน 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มฉุกเฉินจากเหตุภยัพบิตัิที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 0 100,000,000                 

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 906,331,800              

งบลงทนุ 906,331,800              

ครุภณัฑ์ 114,944,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกับ ารุงทาง คนั 2 1,628,000                    
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ครุภณัฑก่์อสรา้ง 71,616,000                   

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกับ ารุงทาง คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑซ์อ่มใหญ่เครื่องจกัรกล คนั 130 68,316,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 41,700,000                   

รายการระดบัที1่: รถส ารวจสภาพโครงสรา้งช ัน้ทางดว้ยตุม้น า้หนกักระแทก 

(Falling Weight Deflectometer) ส านกับ ารุงทาง ชดุ 2 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ ส านกับ ารุงทาง ชดุ 2 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 791,387,800                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 791,387,800                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษ (ส่วนกลาง ) แห่ง 1 455,229,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงผวิทางสะพานพระราม 3 เขตธนบุรี, 

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติ (ส่วนกลาง ) แห่ง 1 299,158,000                 

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 14,214,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 9,700,000                 

งบลงทนุ 9,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ (ส่วนกลาง) แห่ง 1 9,700,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 4,514,300                 

งบลงทนุ 4,514,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,514,300                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,514,300                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แห่ง 1 4,514,300                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,000,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน 10,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการพฒันามาตรฐานผูต้รวจสอบ

ความปลอดภยังานทางระดบักลาง (Auditor) 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,336,400                 

โครงการพฒันาเสน้ทางผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 2,336,400                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 2,336,400                 

งบลงทนุ 2,336,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,336,400                    

ค่าควบคุมงาน 2,336,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุ์ สายทาง 5 2,336,400                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,351,600                 

โครงการปรบัฐานความคดิของเครือขา่ยกรมทางหลวงชนบทเพือ่สรา้งค่านิยมไมย่อมรบั

การทจุริต 371,800                   

ปรบัฐานความคดิของเครือขา่ยกรมทางหลวงชนบท 371,800                   

งบรายจ่ายอื่น 371,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 371,800                      



412 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐั (ITA) 979,800                   

พฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส 979,800                   

งบรายจ่ายอื่น 979,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 979,800                      

ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 342,529,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 173,213,700              

โครงการโครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถ

เชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 173,213,700              

ศึกษาระบบก ากบัดูแลกจิการขนส่งทางรางส าหรบัประเทศไทย 6,324,900                 

งบรายจ่ายอื่น 6,324,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาระบบก ากบัดูแลกจิการขนส่งทางรางส าหรบั เรื่อง 1 6,324,900                    

ศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนส่งส าหรบั

คนทกุคน 14,831,700                

งบลงทนุ 14,831,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,831,700                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 14,831,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาจดัท าแผนแม่บทการพฒันาสิง่อ  านวยความ

สะดวกดา้นคมนาคมขนส่งส าหรบัคนทุกคน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เรื่อง 1 14,831,700                   

ศึกษาการวางแผนเชงิระบบการจดัการเดนิรถเพือ่ยกระดบัการใหบ้ริการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน 8,610,000                 

งบลงทนุ 8,610,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,610,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 8,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาการวางแผนเชงิระบบการจดัการเดนิรถเพือ่

ยกระดบัการใหบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เรื่อง 1 8,610,000                    

ศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้น

คมนาคมขนส่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เรื่อง 1 100,000,000                 

ศึกษาระบบน าทางการเดนิทางดว้ยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 9,452,000                 

งบลงทนุ 9,452,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,452,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,452,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาระบบน าทางการเดนิทางดว้ยขนส่งสาธารณะ

ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุ เรื่อง 1 9,452,000                    

ศึกษาจดัท ามาตรฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นการจราจร (Traffic Impact 

Assessment) 7,895,100                 

งบลงทนุ 7,895,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,895,100                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,895,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาจดัท ามาตรฐานการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้น

การจราจร (Traffic Impact Assessment) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เรื่อง 1 7,895,100                    

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเสน้ทางหลวงสายหลกัเดมิใหส้ามารถรองรบัการ

ขนส่งรูปแบบทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 26,100,000                

งบลงทนุ 26,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,100,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 26,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเสน้ทางหลวง

สายหลกัเดมิใหส้ามารถรองรบัการขนส่งรูปแบบทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เรื่อง 1 26,100,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 100,233,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 100,233,900              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 100,233,900              

งบบคุลากร 99,076,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 86,331,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 235 72,382,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 3,236,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 3,116,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 25 7,502,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,745,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 56 12,619,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพีพเิศษชัว่คราว 0 126,600                      

งบด าเนินงาน 1,157,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,157,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 609,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 499,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 53,194,400                

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 53,194,400                

จดัท าขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 28,825,200                

งบด าเนินงาน 28,825,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,365,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 880,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 126,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ๆ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 827,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 384,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,352,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,650,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิต์ 0 97,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน า้เสยี 0 110,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยี/ผูเ้กี่ยวขอ้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สนข. 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,740,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 2,740,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 502,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,761,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 1,530,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 911,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์เพือ่ส่งเสริม

สนบัสนุนการพฒันาระบบการขนส่งและจราจร 0 829,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพมิพว์ารสารและรายงานประจ าปี 0 491,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 0 422,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 969,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 970,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 1,197,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 970,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 323,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 64,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,424,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 120,000                      

ประสานงานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 3,631,400                 

งบด าเนินงาน 3,391,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,391,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,278,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,007,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 31,500                        

งบลงทนุ 240,000                   

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรงท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

จดัท าและเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศและองคค์วามรูด้า้นการขนส่งและจราจร 7,536,100                 

งบด าเนินงาน 3,415,400                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,415,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 185,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,970,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบงานบริหารส านกังาน 0 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 60,800                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าโปรแกรม AutoCAD 2018 0 9,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าโปรแกรม Adobe Photoshop CC 0 29,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าโปรแกรม Adobe Illustrator 0 15,600                        

งบลงทนุ 4,120,700                 

ครุภณัฑ์ 4,120,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,120,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 75 2,535,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

ระบบปฏบิตัิการ   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network ขนาด 

A3    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่:  ระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศและการกูค้ืน (Back Up 

and Recovery System)  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,190,300                    

ด าเนินงานพฒันาระบบการขนส่งและจราจร 13,201,700                

งบด าเนินงาน 1,492,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,492,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 267,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 694,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 187,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 42,000                        

งบลงทนุ 11,708,900                

ครุภณัฑ์ 524,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 524,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ทบึแบบกระจกบานเลือ่น 2 ชัน้ มกีญุแจลอ็ก   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 11 38,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ทบึแบบบานเลือ่น 2 ชัน้ มกีญุแจลอ็ก   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 11 36,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,184,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 11,184,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาจดัท าแผนเร่งด่วนในการบริหารจดัการจราจร

เป็นพื้นที่ยา่นธุรกจิหลกัเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ เรื่อง 1 11,184,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 15,887,500                

โครงการศึกษาและพฒันาเครื่องมอืวเิคราะหต์น้ทนุส่วนเพิม่ในการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดา้นการขนส่งเพือ่การใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 15,887,500                

ศึกษาและพฒันาเครื่องมอืวเิคราะหต์น้ทนุส่วนเพิม่ในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกของมาตรการและนโยบายดา้นการขนส่งเพือ่การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 15,887,500                

งบลงทนุ 15,887,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,887,500                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 15,887,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาและพฒันาเครื่องมอืวเิคราะหต์น้ทุนส่วนเพิม่

ในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดา้นการขนส่ง

เพือ่การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เรื่อง 1 15,887,500                   

กรมทา่อากาศยาน 633,851,200              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 309,247,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 309,247,800              

อ านวยการสนบัสนุนการพฒันาทา่อากาศยาน และจดัใหม้สีิ่งอ านวยความสะดวกและ

ความปลอดภยั 309,247,800              

งบบคุลากร 305,326,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 248,772,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 459 143,073,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 334 105,699,100                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 56,553,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 324 56,553,700                   

งบด าเนินงาน 3,921,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,921,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานในชายแดนภาคใต ้ 0 366,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,564,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 324,603,400              

การพฒันาทา่อากาศยาน 324,603,400              

การด าเนินงานทา่อากาศยาน 244,923,400              

งบด าเนินงาน 241,078,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,728,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 9,368,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ บาท 0 35,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ บาท 0 748,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 15,322,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 1,983,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 3,615,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม ครัง้ 0 9,354,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 826,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี บาท 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมระบบดาวเทยีมสือ่สาร บาท 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ ลฟิท ์สายพานล าเลยีง บาท 0 1,089,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ บาท 0 17,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบคอมพวิเตอรแ์ละ บาท 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัอากาศยาน บาท 0 824,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 10 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 6,097,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่เครื่องบนิ บาท 0 526,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 340,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่รถยนต์ บาท 0 3,270,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 112,349,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 106,749,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 4,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,540,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,845,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 3,845,100                    

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 79,680,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ครุภณัฑ์ 55,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อะไหลร่ะบบสือ่สารโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน แห่ง 28 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อะไหลอ่ปุกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบนิและไฟฟ้าก าลงั แห่ง 28 15,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อะไหลเ่ครื่องมอืรกัษาความปลอดภยั แห่ง 28 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาอะไหลร่ะบบขนส่งอตัโนมตัิและระบบความปลอดภยั แห่ง 28 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 24,680,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

 ท่าอากาศยานแพร่ นครพนม เลย บุรีรมัย ์ตรงั ระนอง ชมุพร และหวัหนิ แห่ง 8 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาทดสอบความแขง็แรงทางวิง่ 

ทางขบั ลานจอดเครื่องบนิท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แม่สอด ตาก แพร่ 

บุรีรมัย ์นครราชสมีา หวัหนิ ชมุพร ปาย และระนอง แห่ง 10 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการให ้

เอกชนร่วมลงทุนพฒันาท่าอากาศยาน ส าหรบัรองรบัการบนิดา้นธุรกจิ แห่ง 1 4,680,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 19,180,062,400           

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,599,005,700            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 12,500,000                
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โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มตามแนวทางอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 12,500,000                

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 12,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,500,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มตามแนวพระราชด าริและกจิการพเิศษของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มชมุชนตามแผนพฒันาชนบทเชงิพื้นที่ประยกุต ์ตามแนว 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 43,768,200                

โครงการอนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 43,768,200                

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ป้องกนัปญัหาการบกุรุกท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ 8,793,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,793,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาฐานขอ้มูลทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มและระบบบูรณาการติดตามและประเมนิผล แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,793,000                    

สนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 34,975,200                

งบรายจ่ายอื่น 34,975,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดนิ 0 19,975,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลาย

ป่าระดบัจงัหวดั 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 46,939,800                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 18,223,800                

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 18,223,800                

งบรายจ่ายอื่น 18,223,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤติและจดัการ

คุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 0 18,223,800                   

โครงการพฒันาคุณภาพน า้ประปาหมูบ่า้น 28,716,000                

พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน า้ประปา 28,716,000                

งบรายจ่ายอื่น 28,716,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ

คุณภาพน า้ประปา โครงการ 1 28,716,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 36,880,600                

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 20,382,000                

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 20,382,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,382,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการประสานความร่วมมอืในการก ากบั

ติดตามการด าเนินงานตามแผนจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายใน 0 10,762,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาประสทิธภิาพการ

บริหารจดัการสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยใหถ้กูตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ โครงการ 1 9,620,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 6,326,200                 

แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 6,326,200                 

งบรายจ่ายอื่น 6,326,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 0 6,326,200                    
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โครงการแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤต 1,826,000                 

เสริมสรา้งความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัและป้องกนัมลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤต 1,826,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,826,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมอืในการเฝ้า

ระวงัและป้องกนัมลพษิสู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่จงัหวดัสระบุรี โครงการ 1 1,826,000                    

โครงการส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 8,346,400                 

ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 8,346,400                 

งบรายจ่ายอื่น 8,346,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่

เมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื โครงการ 1 8,346,400                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 42,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 42,000,000                

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 42,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 42,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความร่วมมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มในระดบัพื้นที่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 0 42,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 936,491,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 936,491,000              

พฒันาบคุลากรภาครฐัเพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 936,491,000              

งบบคุลากร 905,417,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 781,053,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1932 710,574,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 125 15,457,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 394 26,989,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 21 383,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ 73 1,497,900                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 61 26,151,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 124,364,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 546 124,364,000                 

งบด าเนินงาน 31,074,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,074,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 485 20,286,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 14 5,376,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 55 570,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 546 4,842,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 480,426,100              

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 480,426,100              

สนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 104,394,900              

งบด าเนินงาน 63,545,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,895,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,169,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,277,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 581,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,948,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,707,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,610,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 73,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 25,650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 14,650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 21,267,000                

ครุภณัฑ์ 20,446,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 20,416,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพส าหรบัส่วน

ภูมภิาค (Video conference) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 18,266,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประชมุทางไกลผ่านระบบ Web conference 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,150,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 821,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 821,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่บริเวณทางเดนิหนา้ลฟิต ์ช ัน้ 4 และชัน้ 

14-20 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 821,000                      

งบอดุหนุน 787,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 787,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบกองทุนสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ 0 787,500                      

งบรายจ่ายอื่น 18,795,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุเจา้หนา้ที่อาวุโสอาเซยีนดา้น โครงการ 1 11,455,000                   
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สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 326,494,500              

งบด าเนินงาน 117,698,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,698,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 918,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานบนอากาศยาน 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,126,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,246,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,915,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องมอืตรวจวดัทางวทิยาศาสตร์ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,359,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิอากาศยาน 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอากาศยาน 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 932,000                      

งบลงทนุ 202,396,000              

ครุภณัฑ์ 202,396,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 202,396,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่อากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท รายการ 8 78,700,800                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หลกัอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท รายการ 6 24,785,200                   

รายการระดบัที1่: เฮลคิอปเตอร ์ ขนาด 2 เครื่องยนต ์แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ล า 1 98,910,000                   

งบรายจ่ายอื่น 6,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการติดตามตรวจสอบแหลง่ก าเนิดมลพษิ

ตามแนวคิดประชารฐั เพือ่ส่งเสริมใหป้ฏบิตัิตามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 6,400,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 49,536,700                

งบด าเนินงาน 24,870,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,870,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 4,870,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 20,000,000                   

งบลงทนุ 19,916,000                

ครุภณัฑ์ 19,916,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,916,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 210 1,218,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 186 4,092,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (ขนาดจอไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 90 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 55 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 194 4,074,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงพญาไท เขตพญาไท ลขิสทิธิ์ 525 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ลขิสทิธิ์ 525 5,775,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 26 442,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,750,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบจดัเกบ็เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกสข์องส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ โครงการ 1 4,750,000                    

กรมควบคุมมลพษิ 453,190,700              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 23,804,700                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤต 4,429,700                 

ควบคุมและแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้ 4,429,700                 

งบลงทนุ 850,000                   

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัคุณภาพน า้ระบบออนไลนแ์บบพกพา  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 850,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,579,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

คุณภาพน า้ในพื้นที่ลุม่น า้วกิฤต 0 3,579,700                    

โครงการจดัท าระบบคาดการณ์คุณภาพน า้และเตอืนภยัวกิฤตคุณภาพน า้ 13,435,000                

จดัท าระบบคาดการณ์คุณภาพน า้พื้นทีลุ่่มน า้วกิฤต 13,435,000                

งบลงทนุ 13,435,000                

ครุภณัฑ์ 13,435,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,435,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบคาดการณ์คุณภาพน า้และเตือนภยัวกิฤตคุณภาพน า้

ลุม่น า้ป่าสกั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 13,435,000                   

โครงการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการกบัแหลง่ก าเนิดมลพษิ 5,940,000                 

ตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการแหลง่ก าเนิดมลพษิทางน า้ 5,940,000                 

งบลงทนุ 1,440,000                 

ครุภณัฑ์ 1,440,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,440,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัคุณภาพน า้หลายตวัแปร แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 1,440,000                    

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการติดตามการบงัคบัใชก้ฎหมายกบั

แหลง่ก าเนิดมลพษิในพื้นที่ลุม่น า้วกิฤต 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสอบและบงัคบัการตามกฎหมาย

กบัแหลง่ก าเนิดมลพษิชายหาดท่องเที่ยว 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 38,980,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤติ 7,046,000                 

การบริหารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีงในพื้นทีเ่มอืง 7,046,000                 

งบลงทนุ 3,400,000                 

ครุภณัฑ์ 3,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เสาอตุุนิยมวทิยาแบบนิวเมติก แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัเทยีบอตัราการไหลของอากาศ (Mass Flow 

Meter) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลของอากาศแบบ Passive air 

sampling kit แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 480,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็ตวัอยา่งอากาศ Canister และอปุกรณ์ประกอบ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,646,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดัการมลพษิทางอากาศ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 0 646,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นที่เขต

ควบคุมมลพษิหนา้พระลาน จงัหวดัสระบุรี 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นที่เขต

ควบคุมมลพษิมาบตาพดุและบริเวณใกลเ้คียง จงัหวดัระยอง 0 1,500,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีภ่าคเหนือ 10,934,000                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า 10,934,000                

งบลงทนุ 9,200,000                 

ครุภณัฑ์ 9,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบเคลือ่นที่ แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 9,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,734,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟ 0 1,734,000                    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย 21,000,000                

เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการขยะและของเสยีอนัตราย 21,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมูล

ฝอยและของเสยีอนัตราย 0 21,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 178,616,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐับริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 178,616,600              

บริหารทรพัยากรบคุคล 178,616,600              

งบบคุลากร 175,249,100              
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 126,246,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 298 106,177,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 14 1,623,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 70 4,076,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 2 20,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพลเรือน อตัรา 2 144,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 49 14,204,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 49,003,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 202 49,003,100                   

งบด าเนินงาน 3,367,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,367,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 202 1,759,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 211,789,400              

สนบัสนุนการบริหารจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 211,789,400              

พฒันาเครื่องมอืการบริหารจดัการองคก์รและการควบคุมมลพษิ 211,789,400              

งบด าเนินงาน 164,957,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 142,762,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,551,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ๆ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,646,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,393,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,730,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 47,384,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,465,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานี 0 41,420,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,699,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 14,783,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,729,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 22,195,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 1,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,999,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,284,000                    

งบลงทนุ 26,947,400                

ครุภณัฑ์ 26,947,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,677,300                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 23,600                        

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 39 624,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network ส าหรบักระดาษขนาด A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 2 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 21 315,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเอตร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นตับุก๊ แบบสทิธใิชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท ชดุ 60 228,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัไวรสัแบบรวมศูนย ์แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 359,500                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 100,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 100,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 24,170,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัระดบัเสยีงสถานี แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัการร ัว่ไหลของกา๊ซ แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ตวัอยา่ง Air Toxics แขวงพญาไท เขตพญาไท

 กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บตวัอยา่งกระดาษกรอง แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความน าไฟฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่ แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 1 71,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งน า้ผวิดนิ (Water Sampler) แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัอากาศและควบคุมความชื้นหอ้งทดสอบไอเสยี

รถยนต ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งน า้ฝนแบบอตัโนมตัิ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,550,000                    
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รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน แบบ

อตัโนมตัิส  าหรบัภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งดนิแบบแท่ง (Coring) แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ขดุเจาะดนิเพือ่เกบ็ไอระเหยสารเคมจีากดนิ 

(soil gas) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งตะกอนดนิใตท้อ้งน า้ (grab sampler) 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าปริมาณโลหะในสิง่แวดลอ้ม แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็สารอนิทรียร์ะเหยงา่ยในน า้ใตด้นิ แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 92,100                        

งบอดุหนุน 2,279,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,279,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนบ ารุงภาคีสมาชกิอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 0 2,279,600                    

งบรายจ่ายอื่น 17,605,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุระดบัรฐัมนตรีและเจา้หนา้ที่อาวุโส

ดา้น 3R ของประเทศในภูมภิาคเอเซยีและแปซฟิิก ครัง้ที่ 9 (The Ninth 

Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะท างานอาเซยีนดา้น

สิง่แวดลอ้มทางทะเลและชายฝัง่ ครั้ง่ที่ 20 ภายใต ้ASOEN 0 1,805,000                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 961,538,000              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 13,690,500                

โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 4,036,500                 

ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 4,036,500                 

งบรายจ่ายอื่น 4,036,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองค์

ความรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1 4,036,500                    

โครงการศึกษาการเพิม่มลูค่าการผลติทรพัยากรและศกัยภาพการกกัเกบ็สารมลพษิของ

ป่าชายเลนและป่าชายฝัง่ 9,654,000                 

ศึกษาการเพิม่มลูค่าการผลติทรพัยากรและศกัยภาพการกกัเกบ็สารมลพษิของป่าชาย

เลนและป่าชายฝัง่ 9,654,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,654,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศึกษาการเพิม่มูลค่าการผลติ

ทรพัยากรและศกัยภาพการกกัเกบ็สารมลพษิของป่าชายเลนและป่าชายฝัง่ 2 9,654,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,187,000                 

โครงการตรวจสอบแปลงทีด่นิเพือ่ด าเนินการจดัทีด่นิใหช้มุชนและการบริการดา้นการ

อนุญาตในพื้นทีป่่าชายเลน 8,187,000                 

ตรวจสอบแปลงทีด่นิเพือ่ด าเนินการจดัทีด่นิใหช้มุชนและการบริการดา้นการอนุญาต

ในพื้นทีป่่าชายเลน 8,187,000                 

งบด าเนินงาน 8,187,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,187,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,735,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 187,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 152,376,000              

โครงการความร่วมมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัภูมภิาค 13,537,000                

ความร่วมมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในระดบัภูมภิาค 13,537,000                

งบด าเนินงาน 13,537,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,537,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,336,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 2,045,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 96,972,900                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาทรพัยากรทางทะเลและป่าชายเลน 96,972,900                

งบด าเนินงาน 54,270,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,270,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,176,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 12,450,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน 0 27,200,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,604,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,840,000                    

งบลงทนุ 42,702,500                

ครุภณัฑ์ 42,702,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 41,502,500                   

รายการระดบัที1่: เรือส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 80 ฟตุ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร ล า 1 24,202,500                   

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ไฟเบอรก์ลาส ขนาด 17 ฟตุ แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ล า 10 17,300,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: อากาศยานที่ควบคุมระยะไกล (Drone) แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,200,000                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 16,308,500                

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 16,308,500                

งบด าเนินงาน 9,350,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,350,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 483,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 1,051,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 378,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 132,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 129,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 201,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 480,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 402,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 350,000                      

งบรายจ่ายอื่น 6,958,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่งเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรชายฝัง่และสรา้งเสริมความเขม้แขง็ของกลุม่เครือขา่ยและชมุชน 0 6,958,500                    

โครงการตดิตามตรวจสอบการปฎบิตัติามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 540,000                   ตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ 540,000                   

งบด าเนินงาน 540,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าชายเลนอนุรกัษ์ 25,017,600                

จดัท าแผนที ่เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นทีป่่าชายเลนอนุรกัษเ์เละก าหนดเขตพื้นที่

คุม้ครองทรพัยากรทางทะเล 17,280,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,280,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัท าแผนที่และเครื่องหมาย

แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรกัษ์ 0 12,992,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก าหนดและประกาศเขตพื้นที่

ป่าชายเลนอนุรกัษแ์ละออกกฎกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 0 4,288,000                    

ก าหนดเขตพื้นทีคุ่ม้ครองทรพัยากรทางทะเล 7,737,600                 

งบรายจ่ายอื่น 7,737,600                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก าหนดและประกาศเขตพื้นที่

ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 0 7,737,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 22,395,000                

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 22,395,000                

บริหารจดัการขยะทะเล 22,395,000                

งบด าเนินงาน 22,395,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,395,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,668,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 446,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,678,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัประชมุการจดัการก าจดัขยะทางทะเลตาม 0 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,378,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 435,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 896,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 535,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 435,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 49,715,700                

โครงการบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 33,231,700                

บูรณาการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั 33,231,700                

งบรายจ่ายอื่น 33,231,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ ตาม

มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 33,231,700                   

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ 16,484,000                

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ 16,484,000                

งบด าเนินงาน 16,484,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,484,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,123,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 1,204,800                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,124,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,891,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,145,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 730,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 2,500,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 442,256,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 442,256,100              

บคุลากรภาครฐัเพือ่สนบัสนุนการจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 442,256,100              

งบบคุลากร 428,283,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 194,496,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 394 148,385,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 14 2,935,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 3 46,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) อตัรา 6 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 95 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 1 13,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการ (พตก.) อตัรา 4 216,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 130 38,765,100                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 233,787,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1126 233,787,200                 

งบด าเนินงาน 13,972,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,972,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 74 2,657,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งประจ า อตัรา 2 74,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนเพิม่เติมส าหรบัการปฏบิตัิงาน

ประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) อตัรา 23 546,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 1126 9,703,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 272,917,700              

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 272,917,700              

อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนพ์ชืสมนุไพรจากป่าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 697,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 252,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        
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บริหารจดัการและอ านวยการเพือ่สนบัสนุนการจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ 45,766,300                

งบด าเนินงาน 39,777,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,719,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 741,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,007,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 565,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 259,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 428,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,615,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,558,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคาร 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,650,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 604,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,058,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,964,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,026,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,473,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,911,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 683,000                      

งบอดุหนุน 1,939,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,939,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมสมาชกิ COBSEA (Coordinating Body 

on  the Sea of  East Asia) 0 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานของคณะกรรมการทาง

ทะเลระหวา่งประเทศ (IOC/WESTPAC) 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU 0 116,200                      

งบรายจ่ายอื่น 4,050,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,050,000                    

บริหารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน 82,846,900                

งบด าเนินงาน 82,846,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,846,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,454,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,517,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,929,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 31,561,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแปลงสาธติผกัพื้นบา้นอาหารชมุชน

และการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ในพื้นที่ป่าชายเลน 0 844,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,100,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,749,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 408,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 412,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 609,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,367,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,239,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 925,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 580,000                      

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 82,579,400                

งบด าเนินงาน 82,579,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,579,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 8,470,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,435,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,830,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการท าลาย

ทรพัยากรปะการงัเทยีม 0 14,268,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,040,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,753,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 219,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 377,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,065,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 632,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,510,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุภาพถา่ยทางอากาศและภาพถา่ยดาวเทยีม 0 3,018,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 131,000                      

ส ารวจ ประเมนิสถานภาพทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 43,997,200                

งบด าเนินงาน 43,997,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,997,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 905,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,021,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 1,063,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,240,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 2,047,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 1,301,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10,414,800                

งบด าเนินงาน 10,414,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,414,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,614,800                    รณรงคด์า้นจริยธรรม ธรรมมาภบิาลเพือ่ป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบใน

ภาครฐั 1,263,100                 

งบด าเนินงาน 1,263,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,263,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรณรงคด์า้นจริยธรรม ธรรม

มาภบิาลเพือ่ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครฐั 0 1,263,100                    

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 4,050,000                 

งบด าเนินงาน 4,050,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 246,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,242,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 608,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 722,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 50,000                        

กรมทรพัยากรธรณี 550,159,100              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 43,780,800                

โครงการจดัการธรณีพบิตัภิยัดนิถลม่ 43,780,800                

ลดผลกระทบดา้นธรณีพบิตัภิยัดนิถลม่ 43,780,800                

งบรายจ่ายอื่น 43,780,800                

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งจดัท าขอ้มูลพื้นที่เสีย่งภยัดนิถลม่ระดบัชมุชน 0 16,375,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการธรณีพบิตัิภยัดนิถลม่ 0 27,405,300                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 17,590,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรณีวทิยา 17,590,000                

บูรณาการใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วดา้นธรณีวทิยาในพื้นทีแ่หลง่อนุรกัษธ์รณีวทิยา 17,590,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,590,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิยาเพือ่การ 0 8,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาใหเ้กดิการท่องเที่ยวเชงิวชิาการ

ภายในพื้นที่อทุยานธรณี 0 8,830,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 56,339,000                

โครงการก าหนดเขตแหลง่แร่เศรษฐกจิเพือ่การบริหารจดัการแร่ 56,339,000                

บริหารจดัการแร่ของประเทศ 56,339,000                

งบลงทนุ 17,625,100                

ครุภณัฑ์ 17,625,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,569,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กรม

ทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมทรพัยากรธรณี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพข์นาดใหญ่ ความกวา้ง 44 น้ิว กรมทรพัยากร

ธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการบริหารจดัการแร่ กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขต ระบบ 1 16,908,700                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 55,400                        

งบรายจ่ายอื่น 38,713,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุและการด าเนินการของ

คณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการแร่แห่งชาติ และส านกังานเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายบริหารจดัการแร่แห่งชาติ 0 2,519,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก าหนดเขตแหลง่แร่เศรษฐกจิเพือ่การ

บริหารจดัการแร่ 0 30,654,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาจดัท าแนวทางการบริหารจดัการแร่กลุม่แร่

อตุสาหกรรมเซรามกิ 0 5,540,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 219,475,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 219,475,000              

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 219,475,000              



435 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบบคุลากร 215,525,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 159,712,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 413 142,166,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 57 17,546,100                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 55,812,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 255 55,812,800                   

งบด าเนินงาน 3,949,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,949,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 20 852,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 992,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 255 2,105,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 212,974,300              

การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี 197,891,300              

ส ารวจและประเมนิสถานภาพทรพัยากรธรณี 24,745,400                

งบด าเนินงาน 3,610,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,031,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,185,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 404,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 299,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

งบลงทนุ 727,900                   

ครุภณัฑ์ 727,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กรมทรพัยากรธรณี แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 162,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 78,700                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 3 78,700                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 487,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารพรอ้มชดุอปุกรณ์ กรมทรพัยากรธรณี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 385,200                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไฟฟ้า (Oven) กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 102,000                      

งบรายจ่ายอื่น 20,407,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานดา้นธรณีวทิยาและ

ทรพัยากรธรณี 0 16,413,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาพฤติกรรมการเลือ่นตวัของรอยเลือ่นที่คาดวา่

จะมพีลงั รอยเลือ่นเมอืงแหง 0 3,994,200                    

จดัท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรธรณี 13,623,900                

งบด าเนินงาน 3,876,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,876,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา คน 0 184,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,126,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 265,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 6,700                         

งบรายจ่ายอื่น 9,747,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษแ์ละจดัการแหลง่ทรพัยากรธรณี

เพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 0 9,747,900                    

จดัการซากดกึด าบรรพ ์ธรณีวทิยา และธรรมชาตวิทิยา 61,831,500                

งบด าเนินงาน 47,031,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,326,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา คน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,973,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 857,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 241,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,656,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 83,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 13,705,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 221,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 686,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 94,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,702,000                   

งบรายจ่ายอื่น 14,800,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองแหลง่และซากดกึด าบรรพ์ 0 14,800,000                   

ศึกษา วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้และบริการขอ้มลู ความรู ้ดา้นทรพัยากรธรณีและ

ธรณีวทิยา 81,850,700                

งบด าเนินงาน 59,647,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,730,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา คน 0 1,049,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ อตัรา 0 320,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ อตัรา 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,940,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 837,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,416,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 6,290,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,365,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,198,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,780,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 91,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 51,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,969,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 213,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 690,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 192,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,917,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,196,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 248,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 344,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,128,100                    

งบลงทนุ 5,157,200                 

ครุภณัฑ์ 5,157,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,558,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 2 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์กรม

ทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 599,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้ชนิดกล ัน่ 2 ครัง้ พรอ้มอปุกรณ์กรองน า้

บริสุทธิ์ กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 599,200                      

งบอดุหนุน 2,184,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,184,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสมทบเพือ่ด าเนินงานของคณะกรรมการ

ประสานงานเกี่ยวกบัส ารวจทรพัยากรธรณีในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกและ

ตะวนัออกเฉียงใต ้ 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงองคก์ารแผนที่ธรณีวทิยาโลก 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาคมธรณีวทิยาสากล 0 22,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสถาบนัพพิธิภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิบ ารุงประจ าปีเพือ่ช าระแก่องคก์รพื้นดนิทอ้งทะเล

ระหวา่งประเทศและเงนิ Working Capital Fund 0 822,200                      

งบรายจ่ายอื่น 14,860,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 7,235,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุความร่วมมอืการส ารวจ

ธรณีวทิยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซยี 0 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

กรมทรพัยากรธรณี 0 3,599,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะกรรมการประสานงาน

เกี่ยวกบัส ารวจทรพัยากรธรณีในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉียง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความตระหนกัในการใช ้

ประโยชนท์รพัยากรธรณีและธรณีวทิยา 0 1,347,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุความร่วมมอืทางวชิาการดา้น

ธรณีวทิยาทางทะเลและชายฝัง่ไทย-จนี 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุความร่วมมอืทางวชิาการดา้น

ธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีไทย-ลาว 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุความร่วมมอืเครือขา่ยเพือ่การ

บริหารจดัการดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณี 0 379,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุความร่วมมอืการเทยีบสมัพนัธ์

ขอ้มูลทางธรณีวทิยานานาชาติ (IGCP) 0 500,000                      

บริหารระบบสารสนเทศธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณี 15,839,800                

งบด าเนินงาน 9,883,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,506,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,507,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,999,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,377,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,377,000                    

งบลงทนุ 5,956,000                 

ครุภณัฑ์ 5,956,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,956,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Core Switch) ส าหรบัระบบ

เครือขา่ยคอมพวิเตอร ์กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้าย (Wireless) กรมทรพัยากรธรณี 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัคอมพวิเตอร ์กรม

ทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 20 76,000                        

ขอ้มลูธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเล 15,083,000                

ส ารวจและศึกษาธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเล 15,083,000                

งบลงทนุ 5,683,000                 

ครุภณัฑ์ 5,683,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,683,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัขนาดอนุภาคตะกอน พรอ้มอปุกรณ์ กรม

ทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,185,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัแยกขนาดตะกอนส ัน่ 3 แกน พรอ้มอปุกรณ์ 

กรมทรพัยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,498,000                    

งบรายจ่ายอื่น 9,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจ ศึกษาธรณีสณัฐาน และการ

เปลีย่นแปลงชายฝัง่ทะเล 0 9,400,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 1,067,880,100            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,425,400                 

โครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้ 4,425,400                 
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วจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้ 4,425,400                 

งบรายจ่ายอื่น 4,425,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาธรณีฟิสกิสด์ว้ยวธิวีดัค่าความ

ตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะเพือ่หาพื้นที่พฒันาและบริหารจดัการแหลง่น า้ผวิดนิ 

ในพื้นที่น า้ใตด้นิเค็ม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,936,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการน า้อปุโภคบริโภคและ

การเกษตรในครวัเรือนตามแนวพระราชด าริทฤษฎใีหม่ รายการ 1 1,489,400                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 17,143,000                

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 17,143,000                

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 17,143,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,143,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ 25 

ลุม่น า้หลกั กรมทรพัยากรน า้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 17,143,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 755,877,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 755,877,200              

บริหารทรพัยากรบคุคล 755,877,200              

งบบคุลากร 737,920,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 639,700,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1280 467,211,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 30 2,170,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าวชิา (พ.ค.ว.) อตัรา 96 4,516,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 9 93,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 9 216,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 161 8,842,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 23 260,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (พ.ต.ก.) อตัรา 5 306,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 467 155,911,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 4 26,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 6 144,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 98,219,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าตอบแทนพนกังานราชการ) อตัรา 459 97,655,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี 50 564,800                      

งบด าเนินงาน 17,957,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,957,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 304 12,224,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูง

ของต าแหน่ง อตัรา 7 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต อตัรา 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 459 4,131,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 290,434,500              

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 189,821,800              
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จดัท าขอ้เสนอแนะ นโยบาย  ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์ แผน มาตรการ และตดิตาม

ประเมนิผลการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,741,800                 

งบรายจ่ายอื่น 5,741,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ใน

แม่น า้โขงสายประธาน เรื่อง 1 4,685,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ Ecosystem-based

 Water Catchment Management รายการ 1 1,056,400                    

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,006,800                

งบรายจ่ายอื่น 15,006,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกจิกรรมวนัส าคญัดา้น รายการ 1 6,097,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยโอนภารกจิหลกัการบริหารจดัการลุม่

น า้ของ MRC สู่ประเทศสมาชกิ เรื่อง 1 6,015,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยดัน า้ของ

หน่วยงานภาครฐั รายการ 1 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่เครือขา่ยภาค

ประชาสงัคมในพื้นที่ 8 จงัหวดัริมน า้โขง รายการ 1 1,014,000                    

พฒันาและสนบัสนุนระบบงานโครงสรา้งพื้นฐานดา้นน า้อปุโภค บริโภคของประเทศ 3,634,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,634,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจก ากบัประปาสมัปทาน รายการ 1 1,084,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการนิเทศติดตามผลบ ารุงรกัษาและตรวจสอบ

คุณภาพน า้ระบบผลติน า้ดื่มในสถานศึกษาตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชน

ในถิน่ทุรกนัดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม รายการ 1 2,550,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารและพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นน า้ 19,439,800                

งบรายจ่ายอื่น 19,439,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธด์า้นทรพัยากรน า้ 1 4,986,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพองคก์รและบุคลากร หลกัสูตร 6 3,227,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุระหวา่งประเทศ (International 

Conference on Risk and Impacts from Extreme Events in 

ASEAN Countries) รายการ 1 1,310,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุวชิาการนานาชาติ วา่ดว้ยเรื่อง 

THA 2019 International Conference on Water Management 

under NEXUS,Climate Change towards SDGS รายการ 1 5,715,400                    

เพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการบริหาร

จดัการทรพัยากรน า้ 22,459,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,459,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์

(E-Library) กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,999,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบจดัเกบ็และใหบ้ริการขอ้มูล

สารสนเทศในองคก์ร กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท รายการ 1 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบประชมุทางไกลอตัโนมตัิ 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 5,751,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือขา่ย รายการ 1 7,948,500                    

การสนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 123,540,400              

งบด าเนินงาน 92,295,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,650,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 7,940,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 12,526,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 7,045,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,734,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,889,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 3,058,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,995,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,795,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,108,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 898,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 658,100                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,645,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 1 3,255,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 1 1,172,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 1 10,280,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 1 4,937,200                    

งบอดุหนุน 31,244,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,244,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบใหค้ณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง 1 31,244,900                   

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 5,525,400                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 5,525,400                 

งบลงทนุ 5,525,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,525,400                    

ค่าส ารวจออกแบบ 2,043,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แห่ง 11 2,043,800                    

ค่าควบคุมงาน 3,481,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แห่ง 22 3,481,600                    

การเพิม่ศกัยภาพระบบพยากรณ์ และเตอืนภยัดา้นน า้ 95,087,300                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการพยากรณ์และเตอืนภยัดา้นน า้ 95,087,300                

งบรายจ่ายอื่น 95,087,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ่มแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่

ราบเชงิเขา กรมทรพัยากรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สถานี 129 43,323,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเพือ่รองรบัสภาวะวกิฤตน า้ รายการ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัปริมาณน า้ การเคลือ่นตวัของ

ตะกอน และตะกอนทอ้งน า้แม่น า้โขงร่วมไทย-ลาว รายการ 1 1,764,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบเตือนภยัน า้ท่วม-ดนิถลม่ 

(Early Warning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ 1 20,328,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครือขา่ยสถานีอตุ-ุอทุกวทิยา

แม่น า้โขง (Mekong – HYCOS) รายการ 1 669,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบตรวจวดัสภาพน า้ทางไกล

อตัโนมตัิและระบบส่งขอ้มูลสญัญาณภาพ รายการ 1 4,002,200                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 647,240,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 55,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 55,000,000                

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 55,000,000                
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งบรายจ่ายอื่น 55,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง 50 55,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 27,362,400                

โครงการวางเครือขา่ยสงัเกตกุารณ์น า้บาดาลเพือ่ตดิตามสถานการณ์น า้บาดาล 27,362,400                

จดัท าเครือขา่ยสงัเกตการณ์น า้บาดาล 27,362,400                

งบรายจ่ายอื่น 27,362,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวางเครือขา่ยสงัเกตการณ์น า้บาดาลเพือ่

ติดตามสถานการณ์น า้บาดาล 4 27,362,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 438,739,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 438,739,600              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐักรมทรพัยากรน า้บาดาล 438,739,600              

งบบคุลากร 432,648,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 349,492,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 465 168,418,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 518 181,074,600                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 83,155,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 406 83,155,800                   

งบด าเนินงาน 6,091,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,091,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 46 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 406 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 126,138,500              

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 126,138,500              

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่บริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 14,307,100                

งบด าเนินงาน 8,450,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 5,857,100                 

ครุภณัฑ์ 5,857,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,857,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 177,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 45 261,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่่อง 75 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 120 456,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 45 1,350,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังานที่มลีขิสทิธถ์กูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 120 1,320,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพ ์Multifucntion ชนิดเลเซอรห์รือ LED ส ี

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) ชนิด All in 

one แบบพกพา แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 27,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 ขนาด A0 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 265,000                      

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 107,331,400              

งบด าเนินงาน 32,931,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,345,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,945,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ คน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,915,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,586,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,286,600                    

งบลงทนุ 74,399,600                

ครุภณัฑ์ 67,716,600                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,148,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี.ี ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 10 9,860,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 56,568,600                   

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร อนั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจธรณีฟิสกิสด์ว้ยเทคนิค Nuclear Magnetic

 Rasonace (NMR,GMR) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัพกิดัทางภูมศิาสตร ์(GPS) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบการปนเป้ือนสารอนัตรายแบบทนัที

ดว้ยเทคนิค (Membrane Interface Probe (MIP)) พรอ้มติดต ัง้บน

ยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรองตวัอยา่งน า้สุญญากาศ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 250,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้พรอ้มอปุกรณ์ (Pump low flow and 

Flow through cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหคุ์ณภาพน า้แบบพกพา แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 577,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,683,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,683,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน กรมทรพัยากรน า้บาดาล 

(รามา) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,683,000                    

ก ากบัควบคุมกจิการน า้บาดาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก ากบัควบคุมประกอบกจิการน า้บาดาล บ่อ 900 4,500,000                    

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 560,397,000              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,000,000                

โครงการส่งเสริมการเพิม่พื้นทีส่เีขยีวในเมอืงและชมุชนโดยการมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน 10,000,000                

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเพิม่พื้นทีส่เีขยีวในเมอืงและชมุชน 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครื่องมอืและมาตรการสนบัสนุน

การปลูก/ดูแลตน้ไม ้ 0 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขบัเคลือ่นการเพิม่พื้นที่สเีขยีว

ภาคประชารฐั 0 7,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งการรบัรูแ้ละกระแสสงัคมเพือ่กระตุน้

ใหทุ้กภาคส่วนจดัการเพิม่พื้นที่สเีขยีวในเมอืงและชมุชน 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 81,832,100                

โครงการสรา้งวนิยัและการมส่ีวนร่วมของคนในชาตมิุง่สู่การจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มที่

ย ัง่ยนื 47,010,000                

การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนทีต่น้ทางดว้ยความร่วมมอืของประชาชน 47,010,000                

งบรายจ่ายอื่น 47,010,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสือ่สาร รณรงค ์ประชาสมัพนัธด์า้นขยะ

และสิง่แวดลอ้ม 0 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติส านึก การมส่ีวนร่วม และสรา้ง

วนิยัในการลดและคดัแยกขยะ 0 26,310,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศดา้น 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรูด้า้นการจดัการขยะ

เหลอืศูนย ์(zero waste) 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมศกัยภาพองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

การจดัการขยะมูลฝอยชมุชน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกลไกบริหารจดัการขยะมูลฝอย 0 2,000,000                    
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โครงการสรา้งจติส านึกและการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัการเผาในทีโ่ลง่ และลดหมอก

ควนั 26,322,100                

สรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยเฝ้าระวงัไฟป่า ลดหมอกควนั 26,322,100                

งบรายจ่ายอื่น 26,322,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ย/ความร่วมมอืกบัภาค

ประชาชนในการลดการเผาในที่โลง่และหมอกควนั 0 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์สรา้งจติส านึก

{{LF}}ประชาสมัพนัธล์ดการเผาในที่โลง่และหมอกควนั 0 11,322,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยเ์รียนรูช้มุชนตน้แบบปลอดการ

เผาโดยการมส่ีวนร่วม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาช่องทางเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

บูรณาการการเพิม่ประสทิธภิาพในการเฝ้าระวงัลดไฟป่าหมอกควนัและการ

เผาในที่โลง่ของพื้นที่วกิฤติ 0 1,500,000                    

โครงการส่งเสริมเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืงตน้แบบสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 8,500,000                 

พฒันาพื้นทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืงตน้แบบสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 8,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศสู่เมอืง

ตน้แบบสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลและระบบการจดัการ

สารสนเทศเชงิพื้นที่เพือ่การจดัการเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 0 1,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 77,148,000                

โครงการส่งเสริมการผลติและการบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 32,128,000                

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมดา้นการผลติ การบริการ และการบริโภคทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้ม 32,128,000                

งบรายจ่ายอื่น 32,128,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมติรกบั 0 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการผลติ การบริการ เพือ่รองรบั

มาตรฐานที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 0 15,928,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสือ่สารดา้นการผลติ การบริการ และการ

บริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 0 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการบริโภค 

และการผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 0 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสงัคมผูบ้ริโภคที่เป็นมติรกบั 0 1,000,000                    

โครงการสรา้งความร่วมมอืและเพิม่ศกัยภาพในการปรบัตวัเชงิรุกต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 15,940,000                

การเสริมพลงัความร่วมมอืดา้นการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของประเทศไทย ตาม

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 15,940,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,940,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงนิทรรศการและกจิกรรมคู่ขนาน 

(Side Event) ผลการด าเนินงานของประเทศไทยภายใต ้UNFCCC และ

ขอ้ตกลงปารีสการประชมุรฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติและเผยแพร่สือ่ดา้นการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัขดีความสามารถในการ

ขบัเคลือ่นการเสริมพลงัความร่วมมอืดา้นสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย

ตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 0 1,500,000                    

โครงการเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 29,080,000                
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ส่งเสริมเมอืงสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยนื 29,080,000                

งบรายจ่ายอื่น 29,080,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 0 28,830,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์มอืง

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ 0 250,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 165,968,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 165,968,300              

การบริหารทรพัยากรบคุคล 165,968,300              

งบบคุลากร 162,267,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 86,711,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 191 78,434,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 28 8,277,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 75,556,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 292 75,556,300                   

งบด าเนินงาน 3,700,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,700,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 292 2,541,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 225,448,600              

การมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 225,448,600              

พฒันาการบริหารจดัการองคก์ร 43,178,500                

งบด าเนินงาน 26,505,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,618,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 483,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 567,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 198,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,383,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,756,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 749,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 509,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 4,477,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 648,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 20,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,887,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,680,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 465,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,553,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอปุกรณ์รบัสญัญาณการถา่ยทอดภาพและเสยีง 0 88,600                        

งบลงทนุ 13,372,800                

ครุภณัฑ์ 5,741,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,171,200                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นเปิด – ปิด 2 บาน แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 1 42,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 12 614,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 8 447,200                      

รายการระดบัที1่: พดัลมแบบตัง้พื้น ขนาดใบพดั 16 น้ิว แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 5,600                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,570,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 40 

กโิลวตัตพ์รอ้มการติดต ัง้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,631,600                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,631,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งประชมุอารียส์มัพนัธ ์แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,294,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 4,537,300                    

รายการระดบัที1่:  ค่าก่อสรา้งแนวรัว้กนัก าแพงดนิของอาคารกรมส่งเสริม

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,800,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม

สรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยเฝ้าระวงัและป้องกนัการเผาในที่โลง่และลด 0 900,000                      

พฒันาขอ้มลู ระบบสารสนเทศและการใหบ้ริการ 26,447,000                

งบด าเนินงาน 14,500,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,300,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 73,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 0 103,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,064,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 173,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,596,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 558,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 4,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,200,000                    

งบลงทนุ 6,805,100                 

ครุภณัฑ์ 6,805,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,805,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 27 432,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 27 594,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 42 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 53,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 100 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัติดต ัง้เครื่องแม่ขา่ยชนิด Blade 

(Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 740,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 8,400                         
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รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท ชดุ 100 380,000                      

รายการระดบัที1่: แผงวงจรเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยชนิด Blade ส าหรบัตู ้

 Enclosure/Chassis แบบที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 436,900                      

งบรายจ่ายอื่น 5,141,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศและการใหบ้ริการ 0 5,141,500                    

สรา้งความร่วมมอืของเครือขา่ยภาคประชาชนดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 81,290,200                

งบด าเนินงาน 26,213,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,213,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 887,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 4,080,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 0 276,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,897,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 289,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,383,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,164,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 801,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

งบลงทนุ 175,700                   

ครุภณัฑ์ 175,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 43,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พนกัพงิสูง แขวงพญาไท เขตพญาไท ตวั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงคพ์บัได ้แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร คนั 2 9,400                         

รายการระดบัที1่: พดัลมแบบตัง้พื้น ขนาดใบพดั 16 น้ิว แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 5 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็ แบบถงัคว า่ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,800                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 123,500                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตวั 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: โทรโขง่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 5 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุไฟเวท ี(ไฟพาร)์ ชดุ 8 โคม แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัสติก๊เกอร ์แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 1 55,000                        

งบรายจ่ายอื่น 54,900,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 0 43,200,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยองคก์รเอกชนดา้น

สิง่แวดลอ้มและเครือขา่ยองคก์รชมุชน 0 8,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมเพือ่การ

ตดัสนิใจดา้นสิง่แวดลอ้ม - 0 3,000,000                    

สรา้งจติส านึกดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 74,532,900                

งบด าเนินงาน 21,467,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,467,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 0 393,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,171,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,155,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 1,175,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,259,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 53,000                        

งบลงทนุ 1,909,900                 

ครุภณัฑ์ 1,909,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่น ระบบพวงมาลยั แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,750,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 159,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพแบบ DSLR พรอ้มอปุกรณ์เสริม แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดิโีอบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบ HD Camcorder 

พรอ้มอปุกรณ์เสริม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบโทรโขง่ 25 วตัตพ์รอ้มสายสะพาย 

แบบเตอรร์ี่ในตวั ชารจ์ไดจ้ านวน 3 ตวั แขวงพญาไท เขตพญาไท ตวั 3 2,400                         

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนมอืถอืไรส้าย แบบ Dual Channel พรอ้ม

ตวัรบัสญัญาณคลืน่ UHF แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: หูฟงัแบบครอบหู แขวงพญาไท เขตพญาไท ตวั 2 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 42,500                        

งบรายจ่ายอื่น 51,155,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติส านึกและสรา้งเครือขา่ย

{{LF}}อนุรกัษค์ลองแสนแสบ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานสิง่แวดลอ้มศึกษาประเทศไทย 0 10,625,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายงานวนัส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาลูกเสอือนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 0 5,400,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่เรียนรูอ้ทุยานสเีขยีว 0 1,385,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสือ่สารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ{{LF}}เพือ่

เสริมสรา้งจติส านึกดา้นทรพัยากรธรรมชาต{ิ{LF}}และสิง่แวดลอ้ม 0 16,944,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกจิการเยาวชน 0 5,800,000                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 9,049,751,400            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,504,200                 

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,504,200                 

การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,504,200                 

งบด าเนินงาน 1,489,200                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,489,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 155,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 32,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 107,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 118,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 9,500                         

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลก็โทรโฟลซิสีในแนวนอน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 204,859,400              

แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 44,739,000                

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 44,739,000                

งบด าเนินงาน 44,739,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,739,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 554,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,637,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 905,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 666,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 25,680,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,048,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,706,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,658,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 429,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,376,000                    

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 160,120,400              

บริหารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 19,556,600                

งบด าเนินงาน 19,556,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,556,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,091,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 88,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 421,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 13,221,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 286,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 213,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 357,400                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 911,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 688,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 685,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 84,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 5,000                         

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 12,295,000                

งบด าเนินงาน 11,888,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,888,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 13,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 696,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 5,908,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 205,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 156,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 150,000                      

งบลงทนุ 406,800                   

ครุภณัฑ์ 406,800                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความสูงตน้ไม ้กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 26,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยและวเิคราะหภ์าพเจล กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 380,000                      

พรรณพฤกษชาตปิระเทศไทย 2,273,700                 

งบด าเนินงาน 2,273,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,273,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,765,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 107,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 73,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 79,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 47,100                        

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 48,564,500                

งบด าเนินงาน 47,393,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,760,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 295,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 421,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 420,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 69,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 42,962,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 586,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 546,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 263,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 57,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 215,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 56,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 128,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 376,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 43,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 101,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 632,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 488,400                      

งบลงทนุ 1,171,300                 

ครุภณัฑ์ 1,171,300                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 77,100                        

รายการระดบัที1่: เลนส ์ขนาด 75 มลิลเิมตร กรุงเทพมหานคร อนั 1 34,500                        

รายการระดบัที1่: เลนส ์ขนาด 18-200 มลิลเิมตร กรุงเทพมหานคร อนั 1 19,200                        

รายการระดบัที1่: เลนส ์ขนาด 100 มลิลเิมตร กรุงเทพมหานคร อนั 1 22,300                        

รายการระดบัที1่: ฟิลเตอรป้์องกนัหนา้เลนส ์กรุงเทพมหานคร อนั 1 1,100                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 6,000                         

รายการระดบัที1่: เวอรเ์นียคาลปิเปอรข์นาด 12 น้ิว กรุงเทพมหานคร อนั 1 6,000                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,088,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนสารละลาย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณการดูดกลนืแสง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 54,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนสารละลายชนิดท าอณุหภูม ิ

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพ DNA RNA และโปรตีน พรอ้มวเิคราะหผ์ล 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 77,430,600                

งบด าเนินงาน 77,393,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,173,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,142,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 609,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 65,211,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,376,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,889,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 888,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 468,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 1,573,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 554,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 560,000                      
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ค่าสาธารณูปโภค 2,220,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 571,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,404,000                    

งบลงทนุ 20,900                     

ครุภณัฑ์ 20,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,900                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพมาโคร AF -S 60 mm. F/2.8 G Nano 

กรุงเทพมหานคร อนั 1 20,900                        

งบอดุหนุน 16,500                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิหน่วยงานออกเลขรหสัระบุวตัถดุจิติอล 0 16,500                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,422,000                 

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 3,422,000                 จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 3,422,000                 

งบด าเนินงาน 1,622,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,622,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 413,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 287,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 715,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 204,600                      

งบอดุหนุน 1,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ หมู่บา้น 36 1,800,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 750,912,700              

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 714,916,800              

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 18,879,600                

งบด าเนินงาน 13,836,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,836,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,557,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,221,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 910,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 2,592,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 705,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 462,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      
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งบลงทนุ 5,043,000                 

ครุภณัฑ์ 5,043,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) กรุงเทพมหานคร ตวั 50 1,250,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,793,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยงิยาสลบ พรอ้มอปุกรณ์ กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 2,100,000                    

โครงการจดัสรา้งสวนรุกขชาตไิทย-ลาว 10,953,300                

งบรายจ่ายอื่น 10,953,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ของสวนรุกข

ชาติ 60 ปี ความสมัพนัธท์างการฑูต ไทย-ลาว แห่ง 1 10,953,300                   

โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มลูพชืสมนุไพร 9,551,400                 

งบด าเนินงาน 9,551,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,551,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,628,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 710,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 4,104,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 309,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,016,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 624,000                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบพสูิจนก์ารถอืครองหนงัสอืแสดงสทิธทิีด่นิ

ในเขตพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์ระยะที ่1 8,500,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 757,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,759,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,176,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 608,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 100,000                      

งบลงทนุ 3,500,000                 

ครุภณัฑ์ 3,500,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS ความ

ละเอยีดถกูตอ้งสูงแบบ RTK (พรอ้มอปุกรณ์และโปรแกรม) กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500,000                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 333,983,100              

งบด าเนินงาน 266,687,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 266,675,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 17,142,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,971,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 187,138,300                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,968,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 16,000,000                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 15,001,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 342,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,746,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 332,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 575,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 5,020,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 367,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 12,000                        

งบลงทนุ 67,296,000                

ครุภณัฑ์ 67,296,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 56,952,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) กรุงเทพมหานคร คนั 50 41,450,000                   

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีกรุงเทพมหานคร คนั 100 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ คนั 4 5,152,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 2 2,150,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,844,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต์

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 66 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 36 864,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 300 7,500,000                    

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 3,225,000                 

งบด าเนินงาน 2,900,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 480,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 163,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 120,000                      

งบอดุหนุน 325,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัความร่วมมอืส ารวจและวางทุ่นผูกเรือใน

แนวปะการงั ทะเลอนัดามนั 0 325,000                      

จดัการพื้นทีอ่นุรกัษอ์ยา่งมส่ีวนร่วม 14,420,000                

งบด าเนินงาน 9,420,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,420,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 271,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,299,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประสานเครือขา่ย 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 460,000                      

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ หมู่บา้น 100 5,000,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 44,877,000                

งบด าเนินงาน 44,877,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,877,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,735,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,410,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,261,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 5,420,000                    

แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีอ่นุรกัษ์ 78,662,300                

งบด าเนินงาน 77,412,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,412,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,859,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 664,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 825,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,635,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 35,820,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,773,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,715,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,089,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 366,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 2,120,000                    

งบลงทนุ 1,250,000                 

ครุภณัฑ์ 1,250,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 50 1,250,000                    

ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 108,454,100              

งบด าเนินงาน 108,454,100              
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,454,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,134,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 19,641,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 927,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 56,624,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ บาท 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 105 2,072,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100 13,506,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 62 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100 834,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 53 409,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 62 137,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 100 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 38 324,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 53 539,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 65,100,000                

งบด าเนินงาน 65,100,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,696,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 930,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 50,220,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 477,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,178,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,320,600                    

การควบคุมการคา้งาชา้ง 18,311,000                

งบด าเนินงาน 18,124,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,124,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,242,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,359,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 408,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,533,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,073,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 0 121,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 540,000                      

งบลงทนุ 186,400                   

ครุภณัฑ์ 186,400                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 186,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านรหสัไมโครชพิรุ่นใหญ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 186,400                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 26,166,600                
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ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 26,166,600                

งบด าเนินงาน 14,756,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,756,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 323,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,062,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 448,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 600,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 468,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 10,530,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 725,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 348,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 250,000                      

งบลงทนุ 11,410,000                

ครุภณัฑ์ 11,400,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืรบัสญัญาณดาวเทยีม GPS ความละเอยีดสูง

 ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 11,400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ กรุงเทพมหานคร กโิลเมตร 3 10,000                        

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 9,829,300                 

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 9,829,300                 

งบด าเนินงาน 6,380,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,380,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 656,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 293,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,449,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัท าแผนการจดัการกลุม่ป่าดงพญาเยน็ - 

เขาใหญ่ มรดกโลก ระยะที่ 2 แห่ง 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการออกแบบและจดัท าฐานขอ้มูลมรดกโลกทาง

ธรรมชาติผ่าน Web Application แห่ง 0 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการสมัมนาเพือ่การหารือความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศในการอนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐั โครงการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการสมัมนาเพือ่การหารือความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศในการอนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและราชอาณาจกัร โครงการ 0 550,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 22,703,700                

โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจและกระบวนการมี

ส่วนร่วม ระยะที ่2 22,703,700                
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การลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก การเพิม่การกกัเกบ็คารบ์อนในพื้นทีป่่าและการ

ปรบัตวัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 17,555,900                

งบด าเนินงาน 14,610,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,610,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,880,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 8,280,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,945,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการศึกษา วเิคราะห ์และ

ก าหนดมาตราการสรา้งแรงจูงใจในการเพิม่ประสทิธภิาพของแหลง่กกัเกบ็กา๊ซ

เรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ งาน 0 2,945,000                    

การเสริมความเขม้แขง็ในภาคป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนการด าเนินการตามพนัธกรณีระหวา่ง

ประเทศ 5,147,800                 

งบด าเนินงาน 3,806,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,806,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 251,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 100,000                      

งบลงทนุ 1,341,500                 

ครุภณัฑ์ 1,341,500                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,341,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัความสูงตน้ไม ้(เวอรเ์ทค) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็อณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบอตัโนมตัิ 

(Temperature and Humidity Datalogger) กรุงเทพมหานคร ตวั 80 640,000                      

รายการระดบัที1่: สายโหลดขอ้มูลส าหรบัเครื่องเกบ็อณุหภูมแิละความชื้น

สมัพทัธแ์บบอตัโนมตัิ (USB Interace cable) กรุงเทพมหานคร สาย 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: เทปวดัระยะทางไฟเบอรก์ลาส ขนาดความยาว 50 เมตร 

กรุงเทพมหานคร อนั 3 10,500                        

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะเน้ือไม ้กรุงเทพมหานคร อนั 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เทปวดัเสน้ผ่าศูนยก์ลางตน้ไม ้กรุงเทพมหานคร อนั 8 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เวอรเ์นียคาลปิเปอรข์นาด 12 น้ิว กรุงเทพมหานคร อนั 8 28,000                        

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 5,343,786,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 5,343,786,500            

บคุลากรภาครฐักรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 5,343,786,500            

งบบคุลากร 5,168,506,800            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 2,381,108,400               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3754 1,600,823,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 2433 780,285,200                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,787,398,400               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15103 2,771,904,400               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (ใหม)่ อตัรา 297 15,494,000                   

งบด าเนินงาน 175,279,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 175,279,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 362 14,852,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 31 396,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการในพื้นที่พเิศษ 557 16,490,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 130 780,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 15400 141,464,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,722,562,900            

โครงการศูนยข์อ้มลูตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์

(ระยะที2่) 8,265,100                 

ศูนยข์อ้มลูและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 8,265,100                 

งบด าเนินงาน 8,265,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,305,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 798,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,165,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 842,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุบ ารุงรกัษารถยนต์ ชิ้น 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 960,000                      

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 2,669,613,600            

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,636,795,300            

งบด าเนินงาน 2,585,363,500            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,525,449,600               

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 17,813,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 7,808,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 343,076,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 45,468,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 11,927,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 23,439,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 34,137,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,059,800                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 80,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,035,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 0 11,214,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 0 5,417,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงและซอ่มแซมระบบโปรแกรม 0 237,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ 0 1,752,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,744,561,700               

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,466,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,957,200                 

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 25,092,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 4,696,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,518,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,819,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,263,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 10,271,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 6,334,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 310,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 9,181,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 35,035,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 306,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 367,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 59,913,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,865,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,493,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,348,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 47,688,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,517,600                    

งบลงทนุ 2,616,100                 

ครุภณัฑ์ 1,922,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์คลือ่นยา้ยสตัวป่์า ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,750,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 172,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 172,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 693,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 693,600                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าอาคารเต็ม สมติตินนัท ์

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 693,600                      

งบอดุหนุน 22,876,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,876,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสหพนัธน์านาชาติ เพือ่การคุม้ครอง

ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ (IUCN) 0 4,050,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิภาคีอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ซึง่ชนิดของสตัวป่์าและพชืป่าที่ก าลงัจะสูญพนัธุ ์(CITES) 0 576,500                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ หมู่บา้น 0 9,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั 180 9,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 25,938,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 9,888,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการประชาคมเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่ป่า หมู่บา้น 0 7,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหา

ไฟป่าและหมอกควนัในภูมภิาคอาเซยีน 0 8,200,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31,697,300                

งบด าเนินงาน 19,525,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,599,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงและซอ่มแซมระบบโปรแกรม 0 9,487,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงและซอ่มแซมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรบัหอ้งแม่ขา่ย 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 302,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,710,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,925,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 13,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 6,912,000                    

งบลงทนุ 12,171,900                

ครุภณัฑ์ 12,171,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,171,900                   

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย กรุงเทพมหานคร ชดุ 74 814,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอรส์  าหรบัสแกนภาพตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งองิ 

ขนาด A3 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 105 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 116 1,856,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน เครื่อง 65 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 238,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 69 531,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 689,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 37 159,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรุงเทพมหานคร เครื่อง 225 562,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 162,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 203,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 23 142,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร ชดุ 293 1,113,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 16,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพว์ตัถ ุ3 มติิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 80,000                        

ป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,121,000                 

งบด าเนินงาน 1,121,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,121,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 185,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 519,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

ฐานขอ้มลูพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 44,684,200                

จดัท าฐานขอ้มลู 37,942,100                

งบด าเนินงาน 35,889,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,889,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,503,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 18,988,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,896,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 1,552,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 150,000                      

งบลงทนุ 2,052,600                 

ครุภณัฑ์ 2,052,600                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 87,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24 ลา้น

พกิเซล กรุงเทพมหานคร ตวั 4 87,600                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 37 925,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเสยีง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอร ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 400,000                      

พฒันาภูมสิารสนเทศ 6,742,100                 

งบด าเนินงาน 6,742,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,742,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 693,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 5,117,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 248,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 106,000                      

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 422,927,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,336,200                 

โครงการจดัการสิ่งแวดลอ้มเมอืงและพื้นทีส่เีขยีวชมุชนุเมอืงเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืใน

ภูมภิาคอาเซยีน 3,336,200                 

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเมอืงและพื้นทีส่เีขยีวเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 3,336,200                 

งบรายจ่ายอื่น 3,336,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและพื้นที่สเีขยีว

ชมุชนเมอืงเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืในภูมภิาคอาเซยีน 1 3,336,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 21,389,900                

โครงการจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิ 21,389,900                

พฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิของประเทศ 21,389,900                

งบด าเนินงาน 18,509,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,509,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 11,835,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,635,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 2,144,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 910,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 4 804,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าลขิสทิธิ์โปรแกรม ArcGIS for Server Enterprise 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าลขิสทิธิ์โปรแกรม ArcGIS for Desktop 

Enterprise Standard Single Use 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,793,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,880,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพการขบัเคลือ่นแผนการ

บริหารจดัการที่ดนิและทรพัยากรดนิของประเทศ (พ.ศ. 2560–2564) ใน 1 2,880,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 14,389,900                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและพื้นที่

คุม้ครองของประเทศ 14,389,900                

เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ และการแบง่ปนั

ผลประโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพ 8,509,900                 

งบรายจ่ายอื่น 8,509,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพคลงัขอ้มูลทรพัยากร

ชวีภาพของประเทศไทย 1 5,859,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพือ่เตรียมความพรอ้มในการ

ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ.... 1 2,650,900                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการพื้นทีคุ่ม้ครอง 5,880,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,880,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการการบริหารจดัการพื้นที่คุม้ครอง

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 1 5,880,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 15,282,100                

โครงการการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม และการประเมนิสิ่งแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 15,282,100                

พฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 15,282,100                

งบรายจ่ายอื่น 15,282,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลกัดนัการจดัท าผงัชมุชนเพือ่รกัษาพื้นที่สี

เขยีวในเมอืงอตุสาหกรรมย ัง่ยนื โครงการ 1 5,687,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์

(Strategic Environmental Assessment: SEA) ดา้นการใชป้ระโยชน์ โครงการ 1 9,595,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 13,027,000                

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 13,027,000                

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 13,027,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,027,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลบญัชกีา๊ซเรือน

กระจก 5 ภาคส่วน ปี 2543-2558 เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศบญัชกีา๊ซ

เรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions 

Inventory System : TGEIS) 1 2,910,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผน/กลยทุธก์ารเจรจาดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของไทย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการทบทวนและจดัท าแผนแม่บทรองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ.2558-2593 ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 1 1 3,361,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมในการขอรบัเงนิ

สนบัสนุนดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศภายใตก้รอบระหวา่งประเทศ 1 2,756,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 161,650,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 161,650,500              

จดัท านโยบาย และแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 161,650,500              

งบบคุลากร 158,524,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 116,597,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 287 105,083,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 17 1,932,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 93 5,160,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 2 17,300                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 13 4,405,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 41,927,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 161 41,927,000                   

งบด าเนินงาน 3,126,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,126,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 10 396,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 161 1,434,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 193,851,900              

นโยบาย แผน กลไก เพือ่การจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมการผลติ การ

บริโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 127,264,500              

การอนุวตัอนุสญัญา รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 6,435,500                 

งบด าเนินงาน 2,335,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 157,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 801,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 143,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 964,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 4 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 78,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 130,000                      

งบลงทนุ 124,300                   

ครุภณัฑ์ 124,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บทียูี 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 94,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,300                        

งบอดุหนุน 3,976,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,976,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและพธิสีารเกยีวโต 0 3,976,000                    

พฒันาระบบการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและพจิารณารายงานการประเมนิผล

กระทบสิ่งแวดลอ้ม 37,149,700                

งบด าเนินงาน 25,771,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,771,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,197,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 14,697,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,694,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 230,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 5,582,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 804,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 23 4,578,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเกบ็รกัษาเอกสาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 11,378,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 1 7,378,400                    

พฒันาเครื่องมอื กลไกเพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 70,307,500                

งบด าเนินงาน 36,269,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,915,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,161,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,392,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,070,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 30 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 18 18,432,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถยนต์ 18 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพห์นงัสอื 0 2,344,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 25 4,998,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ารกัษาความปลอดภยั 10 2,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าท าความสะอาด 11 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าก าจดัหนู ปลวก มด และแมลงสาบ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าดูแลรกัษาลฟิท์ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 255,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากรมธรรมป์ระกนัภยัตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 11 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลตรวจสอบบ่อบ าบดัน า้เสยี หน่วย 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเกบ็รกัษาเอกสาร 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ตูส้าขา 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าบริการตดัตน้ไมแ้ละเกบ็ขน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบบริหารจดัการขอ้มูลหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส์ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งแปลกฎหมายภาษาองักฤษ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 175,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 319,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 878,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 230 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 975,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 75,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 116,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,353,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,661,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 141,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,750,300                    

งบลงทนุ 4,027,900                 

ครุภณัฑ์ 4,027,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 61,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน มลีิ้นชกั และถาดคียบ์อรด์ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน มพีนกัพงิ  และที่วางแขน แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 6 45,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,866,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 ซซีี

 หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,290,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR พรอ้มอปุกรณ์ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 30,010,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 16,313,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน

แผนปฏบิตัิการเพือ่การจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบติดตามประเมนิผลการ

ส่งเสริมการผลติและการบริโภคที่ย ัง่ยนืของประเทศไทย ระยะที่ 2 1 2,408,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแนวทางการจดัการการสูญเสยีอาหาร

เพือ่การบริโภคที่ย ัง่ยนื 1 2,851,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2562 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลแผนจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) 1 1,937,300                    

เพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารเพือ่การบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 12,876,700                

งบด าเนินงาน 6,251,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,251,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 103,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าต่อสมาชกิโปรแกรมและบ ารุงรกัษาเครื่องแม่ขา่ย 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มบ ารุงคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าต่ออายสุมาชกิโปรแกรมป้องกนัไวรสัเครื่องลูกขา่ย 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าระบบ Cloud Server 0 500,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,947,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 6,625,100                 

ครุภณัฑ์ 6,625,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,647,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2  แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 62 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท ชดุ 73 277,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 73 182,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: แผงวงจรเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยชนิด Blade ส าหรบัตู ้

 Enclosure/Chassis แบบที่ 2  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 491,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Mulifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Mulifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED สี

 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Mulifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: พลอ็ตเตอร ์(Plotter) ส ีขนาด AO แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 265,400                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,978,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาประสทิธภิาพระบบศูนยป์ฏบิตัิการระดบั

กรม (Department Operation Center-DOC) ส านกังานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 1 1,978,000                    

การบริหารจดัการสู่องคก์รแหง่ความเป็นเลศิ 495,100                   

งบด าเนินงาน 495,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 495,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 29,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 466,000                      
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เครื่องมอื กลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพ 66,587,400                

พฒันาเครื่องมอื กลไก และฐานขอ้มลูเพือ่การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ

และการอนุวตัอนุสญัญา 17,407,100                

งบด าเนินงาน 5,865,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,865,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 316,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 705,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,561,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 1,352,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 6 1,212,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมและจดัประชมุวนัสากลแห่ง

ความหลากหลายทางชวีภาพ 0 895,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมวนัพื้นที่ชุ่มน า้โลก 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

งบอดุหนุน 2,801,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,801,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนอนุสญัญาวา่ดว้ยพื้นที่ชุ่มน า้ 0 607,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ 0 1,749,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบ ารุงกองทุนของไทยต่อกองทุนส าหรบั

งบประมาณโครงการหลกัส าหรบัพธิสีารคารต์าเฮน่าวา่ดว้ยความปลอดภยั 0 445,100                      

งบรายจ่ายอื่น 8,740,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการพื้นที่ชุ่มน า้

ของประเทศไทย 1 5,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลในระดบัแผนปฏบิตัิ

การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2560-2564 1 2,790,000                    

พฒันาเครื่องมอื และกลไก เพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 49,180,300                

งบด าเนินงาน 13,479,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,479,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 359,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,503,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,147,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 3,531,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร แผ่น 0 671,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพมิพห์นงัสอื 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังาน คน 14 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,508,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,200                        

งบลงทนุ 174,300                   

ครุภณัฑ์ 174,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 128,300                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ 12 ตวั  แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน มลีิ้นชกั และถาดคียบ์อรด์ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน มพีนกัพงิ  และที่วางแขน แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 12 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ  แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดสูงกวา่ 20 

ลา้นพกิเซล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 1 27,000                        

งบอดุหนุน 11,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนหน่วยอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและ

ศิลปกรรมทอ้งถิน่ 0 11,400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 24,127,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการช ัน้ 1 6,876,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการสิง่แวดลอ้มชมุชนเชงินิเวศเพือ่

รองรบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 1 4,295,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการนวตักรรมเพือ่การพฒันาเมอืงเก่าอยา่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ

คุม้ครองสิง่แวดลอ้มเมอืงโบราณศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั 1 1,978,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงเก่า : เสริมสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ และกระบวนการเรียนรูก้ารอนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงเก่า 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาจดัท านโยบายและยทุธศาสตรก์าร

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูยา่นชมุชนเก่าแห่งชาติ 1 2,978,000                    

กรมป่าไม ้ 3,535,688,300            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 6,395,000                 

โครงการพฒันาระบบอนุญาตส่งออกสนิคา้ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้ 6,395,000                 

พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการส่งออกไม ้ 6,395,000                 

งบลงทนุ 6,395,000                 

ครุภณัฑ์ 6,395,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,395,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบอนุญาตส่งออกสนิคา้ไมแ้ละ

ผลติภณัฑจ์ากไม ้กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 6,395,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,860,800                 

โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ 2,204,300                 

วจิยัประยกุต์ 2,204,300                 

งบรายจ่ายอื่น 2,204,300                 

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัและพฒันางานป่าไม ้ โครงการ 0 2,204,300                    

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งฐานความรูใ้นงานดา้นป่าไม ้ 1,926,600                 

วจิยัพื้นฐาน 1,926,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,926,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งฐานความรูใ้นงานดา้นป่า โครงการ 0 1,926,600                    

โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมในงานดา้นป่าไม ้ 1,729,900                 
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จดัการความรูก้ารวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 1,729,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,729,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมในงานดา้นป่าไม ้ โครงการ 0 1,729,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 9,180,000                 

โครงการความร่วมมอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่เชื่อมโยง

ภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก 9,180,000                 

ตรวจสอบและออกหนงัสอืรบัรองไม ้ผลติภณัฑไ์ม ้และถา่นไม ้เพือ่ส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 2,200,000                 

งบด าเนินงาน 2,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

จดัท ามาตรฐานความถกูตอ้งตามกฎหมายเพือ่รองรบั พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐาน

อื่นๆ ในระดบัสากล 2,042,000                 

งบด าเนินงาน 2,042,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,042,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 748,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 560,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

จดัท าขอ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจ (FLEGT VPA) 1,188,000                 

งบด าเนินงาน 1,188,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 180,000                      

เกบ็รวบรวมขอ้มลูไม ้สตอ๊กไม ้เพือ่สนบัสนุนการรบัรองถิน่ก าเนิด Rules of Origin 

(ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก 3,750,000                 

งบด าเนินงาน 3,750,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,376,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 29,241,200                

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 29,241,200                

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 29,241,200                

งบด าเนินงาน 28,912,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,912,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 9,326,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 330,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 822,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 545,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,875,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,637,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,918,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,745,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 250,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 250,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 111,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,934,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,418,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,746,100                    

งบลงทนุ 329,100                   

ครุภณัฑ์ 329,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 190,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น 2 แคปซูล กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยยนต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยแท่นตดัสไลดอ์งศา 12 น้ิว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลา้เตอรไ์ฟฟ้า กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีรไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย ขนาดกวา้ง 4 น้ิว ยาว 4 น้ิว 200 

วตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย ขนาดกวา้ง 4 น้ิว ยาว 9 น้ิว 520 

วตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: สวา่นไรส้าย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: แท่นเลือ่ยฉล ุกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,600                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมสิ าหรบัเกบ็เมลด็พนัธุไ์ม ้ ตู ้ 1 23,900                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 49,366,600                

โครงการจดัหาทีด่นิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอยา่งท ัว่ถงึ และเป็นธรรม 14,422,000                

ตรวจสอบพื้นทีเ่พือ่จดัหาทีด่นิท ากนิใหช้มุชนในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิและการบริการ

ดา้นการอนุญาตในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 14,422,000                

งบด าเนินงาน 14,422,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,422,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 9,692,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,080,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,120,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 529,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 2,040,000                 
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จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการหลวง 1,020,000                 

งบด าเนินงาน 1,020,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 359,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 165,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 45,000                        

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวง 1,020,000                 

งบด าเนินงาน 1,020,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 359,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 165,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 45,000                        

โครงการส ารวจขอ้มลูเตรียมการเพือ่จดัหาทีด่นิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอยา่งท ัว่ถงึและ

เป็นธรรม 32,904,600                

ส ารวจทรพัยากรทีด่นิและป่าไมเ้พือ่จดัท าขอ้มลูทีด่นิและแผนทีข่อบเขตทีด่นิในพื้นที่

ป่าไมถ้าวร 32,904,600                

งบด าเนินงาน 32,904,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,904,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 10,152,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,020,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,152,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 5,887,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,042,200                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 253,991,300              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 50,519,400                

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 50,519,400                

งบด าเนินงาน 48,605,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,605,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 12,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 31,432,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,088,400                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,020,000                    

งบลงทนุ 1,914,000                 

ครุภณัฑ์ 1,914,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรุงเทพมหานคร คนั 2 1,914,000                    

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 148,396,900              

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 1,768,500                 

งบด าเนินงาน 1,768,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,768,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,165,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 33,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 130,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 97,400                        

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 78,230,200                

งบด าเนินงาน 73,260,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,260,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 19,334,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 40,500,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,785,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,280,000                   

งบลงทนุ 4,970,200                 

ครุภณัฑ์ 4,970,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 48,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,959,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการเฉพาะกจิยดึคืนผนืป่า 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,959,200                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 17,575,000                

งบด าเนินงาน 17,575,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,575,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 13,975,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,600,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 10,976,400                

งบด าเนินงาน 10,003,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,003,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,853,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,000                      

งบลงทนุ 973,200                   

ครุภณัฑ์ 973,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 916,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์รุกขกร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 916,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 8,517,000                 

งบด าเนินงาน 8,517,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,517,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,689,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 298,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,107,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 31,329,800                

งบด าเนินงาน 6,031,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,031,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ และผูป้ระเมนิผลทางวชิาการ 0 1,062,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 983,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,050,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 363,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 251,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

งบลงทนุ 20,063,100                

ครุภณัฑ์ 20,063,100                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,063,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 720,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 26 546,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร ชดุ 98 372,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรุงเทพมหานคร เครื่อง 39 97,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 85,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอภาพขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบรกัษาความปลอดภยั

เครือขา่ยคอมพวิเตอร ์กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเครือขา่ยของกรมป่าไม ้

กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 975,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์สือ่สาร

เคลือ่นที่ (Mobile Application) ของกรมป่าไม ้กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 319,800                      

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครือขา่ยไรส้าย โครงการ 1 1,054,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบแจกจ่ายกลา้ไม ้กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,133,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

ส านกังาน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 7,276,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 58,000                        

งบรายจ่ายอื่น 5,235,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนแม่บทนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 0 5,235,600                    

โครงการจดัทีด่นิใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอยา่งท ัว่ถงึ และเป็นธรรม 10,875,000                

จดัระเบยีบเพือ่จดัทีด่นิท  ากนิใหช้มุชนในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 4,860,000                 

งบด าเนินงาน 4,860,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,081,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 775,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 731,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 372,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 900,000                      
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ตดิตามการปฏบิตัติามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจตดิตามการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของ

ราษฎรทีไ่ดร้บัอนุญาต 6,015,000                 

งบด าเนินงาน 6,015,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,015,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 659,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 397,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 800,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 44,200,000                

จดัท าหมดุหลกัฐานแผนทีโ่ดยระบบดาวเทยีม 26,200,000                

งบด าเนินงาน 21,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,014,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,266,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,000,000                    

งบลงทนุ 5,200,000                 

ครุภณัฑ์ 5,200,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) ชนิดหลายความถี ่

ความละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 5,200,000                    

จดัท าแผนทีแ่นบทา้ยกฎกระทรวงป่าสงวนแหง่ชาตภิายหลงัจากการปรบัปรุงแผนที่

แนวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 18,000,000                

งบด าเนินงาน 18,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 8,048,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,991,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 960,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 2,569,212,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 2,569,212,300            

บคุลากรภาครฐักรมป่าไม ้ 2,569,212,300            

งบบคุลากร 2,490,700,400            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,209,404,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1952 803,006,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1246 406,398,300                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,281,295,600               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 6713 1,281,295,600               

งบด าเนินงาน 78,511,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,511,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 12,318,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งที่ไดร้บัเงนิเดอืน 0 726,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 4,122,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 60,049,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 612,441,100              

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 612,441,100              

ป้องกนัรกัษาป่า 348,436,300              

งบด าเนินงาน 348,436,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 348,436,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 169,112,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,305,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 161,674,900                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,637,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,827,000                   

จดัการทีด่นิป่าไม ้ 31,900,000                

งบด าเนินงาน 31,900,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 303,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 6,299,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,315,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,559,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,062,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 8,467,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,092,700                    

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 121,252,300              

งบด าเนินงาน 108,676,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,433,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 7,497,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ และผูป้ระเมนิผลทางวชิาการ 0 391,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 23,292,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,431,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,666,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 158,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 4,074,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,067,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,255,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,160,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 30,243,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,736,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,480,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 23,025,600                   

งบลงทนุ 3,703,900                 

ครุภณัฑ์ 3,703,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 298,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 266,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,405,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ คนั 2 2,576,000                    

งบอดุหนุน 5,377,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,377,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารไมเ้ขตรอ้น

ระหวา่งประเทศ (International Tropical Timber Organization) ครัง้ 0 3,413,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รความร่วมมอืดา้น

ไมไ้ผ่และหวายระหวา่งประเทศ 0 942,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายภายใตค้วามตกลงกบัองคก์ร

ความร่วมมอืดา้นป่าไมแ้ห่งเอเชยี ครัง้ 0 1,022,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,494,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว รายการ 0 3,494,500                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 54,163,300                

งบด าเนินงาน 49,559,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,559,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 17,682,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,565,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 987,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,592,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 335,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 608,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,159,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,559,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,551,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,556,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,341,000                    

งบลงทนุ 4,604,000                 

ครุภณัฑ์ 4,604,000                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,604,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) กรุงเทพมหานคร คนั 4 3,316,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,288,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 12,763,400                

งบด าเนินงาน 7,650,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,046,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 792,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 597,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 949,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 609,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 655,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,113,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยการดูแลบ ารุงรกัษาสวนป่าขององคก์าร ไร่ 0 5,113,400                    

บริการงานป่าไม ้ 12,219,300                

งบด าเนินงาน 12,219,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,219,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,853,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 513,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,954,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,058,000                    

พฒันาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศป่าไม ้ 17,490,600                

งบด าเนินงาน 17,490,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,490,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 4,300,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,802,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 669,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยกรมป่าไม ้ 0 1,879,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์และระบบงาน 0 1,547,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าสญัญาณเครือขา่ย 0 3,814,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,494,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 796,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 985,000                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 14,215,900                

งบด าเนินงาน 14,215,900                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,215,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 7,227,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 153,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 452,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,228,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,402,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 578,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 864,000                      

ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) 175,000,800              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,000,000                 

โครงการพฒันาขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่การต่อยอดและใชป้ระโยชนท์าง

เศรษฐกจิ 6,000,000                 

การวจิยัพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเหด็ป่าไมรคอรไ์รซา  แบบจ าลองธรรมชาตเิพือ่

พฒันาเศรษฐกจิชมุชนอยา่งย ัง่ยนื 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

ค่าใชส้อย 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 6,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 92,969,000                

โครงการแมบ่ทจดัท าระบบบญัชรีายการทรพัยากรพนัธุกรรมทีท่รงคุณค่าส าหรบัการ

พฒันาเศรษฐกจิ 50,285,000                

บญัชรีายการทรพัยากรชวีภาพ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และขอ้มลูเชงิลกึดา้น เศรษฐกจิ 

วทิยาศาสตร ์กฎหมาย 34,872,800                

งบอดุหนุน 34,872,800                

ค่าใชส้อย 34,872,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 34,872,800                   

 ประสานเครือขา่ยความร่วมมอืและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

ค่าใชส้อย 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 3,000,000                    

เพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็รกัษาพนัธุกรรมและเชื้อพนัธุ์ 12,412,200                

งบอดุหนุน 12,412,200                

ค่าใชส้อย 12,412,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 12,412,200                   

โครงการพฒันาสารสนเทศเพือ่สรา้งเศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชวีภาพ 16,500,000                

จดัท าระบบฐานขอ้มลูและเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นความหลากหลายทางชวีภาพและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

ค่าใชส้อย 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 4,000,000                    

 การจดัท าแผนทีเ่ศรษฐกจิชมุชน 12,500,000                

งบอดุหนุน 12,500,000                

ค่าใชส้อย 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 12,500,000                   
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โครงการส่งเสริมธุรกจิจากฐานชวีภาพ 9,000,000                 

ส่งเสริมธุรกจิและการตลาดภายใตแ้นวคดิ BEDO Concepts 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

ค่าใชส้อย 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 9,000,000                    

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของวสิาหกจิชมุชน จากฐานชวีภาพ 17,184,000                

พฒันาวสิาหกจิชมุชนในการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ 17,184,000                

งบอดุหนุน 17,184,000                

ค่าใชส้อย 17,184,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 17,184,000                   

แผนงานยทุธศาสตรก์ารใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงัเพือ่สิ่งแวดลอ้ม 9,490,800                 

โครงการสรา้งรายไดจ้ากความหลากหลายทางชวีภาพใหช้มุชนทอ้งถิน่ 9,490,800                 

การพฒันาเครื่องมอื กลไก เพือ่การอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยา่งย ัง่ยนื 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

ค่าใชส้อย 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 6,000,000                    

การประเมนิผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชวีภาพจากการด าเนินธุรกจิ 3,490,800                 

งบอดุหนุน 3,490,800                 

ค่าใชส้อย 3,490,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 3,490,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 36,503,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 36,503,000                

บริหารบคุลากร 36,503,000                

งบอดุหนุน 36,503,000                

เงนิเดอืน 36,503,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 0 36,503,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,038,000                

การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 30,038,000                

สรา้งการมส่ีวนร่วม 11,320,000                

งบอดุหนุน 11,320,000                

ค่าใชส้อย 11,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 11,320,000                   

บริหารองคก์ร 14,718,000                

งบอดุหนุน 14,718,000                

ค่าตอบแทน 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน 0 2,715,000                    

ค่าใชส้อย 8,989,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 7,232,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 6 1,757,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,956,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 36,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 108,000                      

ค่าวสัดุ 852,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 852,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 7,200                         

รายการระดบัที1่: ตูน้ า้รอ้น-เยน็ 2 หวักอ๊ก   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 7,200                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 28,200                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 170,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูป พรอ้มเลนสข์ยาย EF 100 MM แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร  ตวั 1 71,500                        

รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มขาต ัง้   แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 48,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 21,300                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้าย   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 18,100                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบหนีบ   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 10,600                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

ค่าใชส้อย 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 4,000,000                    

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 157,283,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 9,284,700                 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเชงินิเวศและเครือขา่ยประชารฐัเพือ่สนบัสนุนการลดกา๊ซ

เรือนกระจก ลดภาวะโลกรอ้นในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 9,284,700                 

สรา้งความร่วมมอืของภาคส่วนในพื้นที ่เพือ่การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ

อยา่งย ัง่ยนื สนบัสนุนลดภาวะโลกรอ้น 9,284,700                 

งบอดุหนุน 9,284,700                 

ค่าใชส้อย 9,284,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 9,284,700                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 81,239,800                

โครงการส่งเสริมการลดกา๊ซเรือนกระจกรายโครงการ/กจิกรรม 20,100,000                

ส่งเสริมการลดกา๊ซเรือนกระจกระดบัโครงการ/กจิกรรม 20,100,000                

งบอดุหนุน 20,100,000                

ค่าใชส้อย 20,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 20,100,000                   

โครงการพฒันาธุรกจิและตลาดคารบ์อนภายในประเทศ 19,965,000                

พฒันาธุรกจิและตลาดคารบ์อนภายในประเทศ 19,965,000                

งบอดุหนุน 19,965,000                

ค่าใชส้อย 19,965,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 19,965,000                   

โครงการพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผลการลดกา๊ซเรือนกระจกจากมาตรการของ

ประเทศ 7,380,000                 
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พฒันาวธิกีารประเมนิผลการลดกา๊ซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ 7,380,000                 

งบอดุหนุน 7,380,000                 

ค่าใชส้อย 7,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 7,380,000                    

โครงการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจทกุภาคส่วนในไทยและในอาเซยีนเพือ่รบัมอืกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 17,794,800                

การเสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 5,000,000                    

การบริหารจดัการทางดา้นวชิาการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 12,794,800                

งบอดุหนุน 12,794,800                

ค่าใชส้อย 12,794,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 12,794,800                   

โครงการส่งเสริมการลดกา๊ซเรือนกระจกระดบัเมอืง 9,000,000                 

การจดัท ารายงานขอ้มลูปริมาณกา๊ซเรือนกระจกระดบัเมอืง 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

ค่าใชส้อย 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 9,000,000                    

โครงการจดัท าขอ้มลูตน้ทนุการลดกา๊ซเรือนกระจก 3,000,000                 

การจดัท าขอ้มลูตน้ทนุการลดกา๊ซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดบัมาตรการ/นโยบาย 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

ค่าใชส้อย 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 3,000,000                    

โครงการพฒันาการยกระดบัศูนยข์อ้มลูสถานการณ์กา๊ซเรือนกระจก เพือ่ใหบ้ริการแก่ทกุ

ภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 4,000,000                 

 พฒันาระบบสารสนเทศ และชดุขอ้มลูสถานการณ์กา๊ซเรือนกระจกเพือ่ใหบ้ริการทกุ

ภาคส่วน 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

ค่าใชส้อย 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 4,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 46,019,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั จดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

 และภยัพบิตัิ 46,019,900                บคุลากรภาครฐั ดา้นการป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 46,019,900                

งบอดุหนุน 46,019,900                

เงนิเดอืน 43,004,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 72 43,004,900                   

ค่าตอบแทน 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 600,000                      

ค่าใชส้อย 2,415,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส่วนนายจา้ง 0 2,415,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 20,738,900                

ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 20,738,900                

การพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารองคก์ร 3,600,000                 

งบอดุหนุน 3,600,000                 

รายจ่ายอืน่ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการบริหารองคก์ร 0 3,600,000                    

พฒันาคุณภาพการบริหารองคก์าร 17,138,900                

งบอดุหนุน 17,138,900                

ค่าตอบแทน 3,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน 0 3,020,000                    

ค่าใชส้อย 7,971,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,227,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,935,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรอง 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าครุภณัฑ(์รถ) 0 1,003,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าวารสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ประกนัสุขภาพ/ค่ารกัษาพยาบาล 0 2,448,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าการศึกษาบุตร 0 130,800                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,228,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า ค่าประปาและค่าโทรศพัท)์ 0 1,821,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารคอมพวิเตอร/์ค่าอนิเตอรเ์น็ต 0 356,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

ค่าวสัดุ 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 999,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน แขวงทุ่งสองหอ้ง

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall)  แบบที่ 1  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปแลต็  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 152,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 14 154,000                      

รายจ่ายอืน่ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการบริหารองคก์ร 0 2,200,000                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 4,230,216,300            

ส านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 576,752,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 45,524,000                
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โครงการศูนยข์อ้มลู BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลยเีพือ่ความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คงของชาติ 38,573,700                

จดัหาระบบศูนยข์อ้มลู BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลยเีพือ่ความ

สงบเรียบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คงของชาติ 38,573,700                

งบลงทนุ 38,573,700                

ครุภณัฑ์ 38,573,700                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,573,700                   

รายการระดบัที1่: ศูนยข์อ้มูล BigData และวเิคราะหอ์าชญากรรมทาง

เทคโนโลย ีเพือ่ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน สงัคม และความม ัน่คง

ของชาติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 38,573,700                   

โครงการจา้งทีป่รึกษาพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มลูกลางส าหรบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 6,950,300                 

การพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มลูกลางส าหรบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 6,950,300                 

งบรายจ่ายอื่น 6,950,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มูลกลางส าหรบั

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 0 6,950,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 165,581,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 165,581,100              

พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 165,581,100              

งบบคุลากร 161,600,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 150,812,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 421 127,856,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ป.ป. 83 3,484,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ส.ส. 22 934,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งผูม้หีนา้ที่

สอบสวนคด ี(เงนิ ต.ส.ค.) อตัรา 6 1,497,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่เป็นกรณีพเิศษส าหรบัต าแหน่งผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ดา้น

สอบสวน (เงนิ ต.ด.ส.) อตัรา 29 4,482,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 65 5,697,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. 2 11,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 12 200,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 79 6,393,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 1 254,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,787,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 44 10,787,600                   

งบด าเนินงาน 3,980,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,980,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 25 888,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษกรณีเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1 28,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,704,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 40 359,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 365,647,200              

การสรา้งความเชื่อม ัน่ทางเทคโนโลยดีจิทิลั 136,674,100              

การป้องกนัการกระท าความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 27,023,600                

งบด าเนินงาน 16,330,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,330,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 724,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,837,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,754,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 142,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 24,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 484,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 182,100                      

งบลงทนุ 10,693,600                

ครุภณัฑ์ 10,693,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,693,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบการระงบัการท าใหแ้พร่หลายหรือลบ

ขอ้มูลคอมพวิเตอรข์องพนกังานเจา้หนา้ที่  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ระบบ 1 6,499,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการงานตรวจสอบขอ้มูลจราจรทาง

คอมพวิเตอร ์ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,194,500                    

การปราบปรามการกระท าความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 109,650,500              

งบด าเนินงาน 57,513,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,809,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคดอีาญา 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพยาน 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,133,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 460,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,652,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,132,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 259,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าระบบหลอ่เยน็ส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ 0 931,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์19 คนั 0 4,444,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 301,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,551,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 44,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 249,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 703,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 600                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 156,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 220,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 240,000                      

งบลงทนุ 49,796,900                

ครุภณัฑ์ 49,796,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 49,796,900                   

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารจดัการในหอ้งปฏบิตัิการ    แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารจดัการระบบกอ้นเมฆองคก์ร 

(Clould) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,911,600                    
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูลภายนอก (External Storage) 

พรอ้มอปุกรณ์ดสิกบ์นัทกึขอ้มูล แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ชดุ 5 7,488,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบตรวจสอบเปรียบเทยีบใบหนา้บุคคลบนสือ่สงัคม

ออนไลน ์แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 39,897,200                   

งบรายจ่ายอื่น 2,340,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัท าแผนยทุธศาสตรด์า้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการกระท าความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 2,340,000                    

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั 61,400,900                

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั 61,400,900                

งบด าเนินงาน 14,084,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,084,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 886,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 381,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการใหแ้ก่ที่ปรึกษาผูต้รวจ

ราชการภาคประชาชน 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,143,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 29,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,961,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,760,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,515,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 259,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 72,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ส  านกังานภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) 0 2,718,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 655,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 13,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 572,000                      

งบอดุหนุน 29,590,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,590,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมทบกองทุนเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารแห่งเอเซยีน (ASEAN ICT FUND) 0 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 0 15,760,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงองคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและ

แปซฟิิก (APT) 0 1,424,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสหภาพสากลไปรษณีย ์(UPU) และค่า

บ ารุงกลุม่ภาษาองักฤษ 0 6,029,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมทบกองทุนพเิศษสหภาพสากล 0 603,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสหภาพไปรษณียแ์ห่งเอเชยีและ

แปซฟิิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU) 0 201,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนวทิยาลยัการไปรษณียแ์ห่งเอเชยีและแปซฟิิก 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิ/ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชกิ

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิดิจิทลั (Committee on Digital 

Economy Policy) องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 0 421,200                      

งบรายจ่ายอื่น 17,726,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 17,726,000                   

การส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์ร 167,572,200              

ส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 167,572,200              
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งบด าเนินงาน 56,002,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,128,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,518,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,026,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,650,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 452,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,855,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,533,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,979,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์14 คนั 0 4,422,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 443,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าระบบหลอ่เยน็ส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ 0 6,988,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 32,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,652,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 743,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 42,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,653,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,874,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,868,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 22,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 941,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,802,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 240,000                      

งบลงทนุ 2,592,900                 

ครุภณัฑ์ 2,592,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,592,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์All in one พรอ้มโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน และระบบปฏบิตัิการ   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 67 2,592,900                    

งบอดุหนุน 108,977,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 108,977,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลภาครฐัเพือ่

ประชาชน ตามโครงการศูนยบ์ริการขอ้มูลภาครฐัเพือ่ประชาชน

(Government Contact Center:GCC1111) 0 108,977,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 969,791,300              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 158,868,000              

โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวทิยาการบนิ 98,868,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวทิยาการบนิตามมาตรฐาน

องคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และองคก์ารอตุนิุยมวทิยาโลก 

(WMO) 98,868,000                

งบลงทนุ 98,868,000                

ครุภณัฑ์ 98,868,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,868,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอตุุนิยมวทิยาตาม

มาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ(ICAO) และองคก์าร

อตุุนิยมวทิยาโลก (WMO) ที่กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา ระบบ 1 98,868,000                   
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โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผน่ดนิไหว 60,000,000                

ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผน่ดนิไหว ระยะที ่1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว

และสนึามิ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ครุภณัฑ์ 60,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหวระยะที่ 1 และ 2 เพือ่

ตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึาม ิกรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 60,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 426,067,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั จดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

 และภยัพบิตัิ 426,067,200              ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 426,067,200              

งบบคุลากร 424,504,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 422,145,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1095 373,692,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 41 3,478,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 9 149,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 22 360,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 96 1,481,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 928 25,868,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 60 17,114,500                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,358,900                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ 19 2,358,900                    

งบด าเนินงาน 1,563,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,563,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 16 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 19 117,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 384,856,100              

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 384,856,100              

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 247,226,800              

งบด าเนินงาน 171,408,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 139,851,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,470,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,357,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 1,288,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 968,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,242,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 743,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 84,971,800                   

รายการระดบัที2่: พนกังานขบัรถ คน 0 414,000                      

รายการระดบัที2่: คนดูแลสวน คน 0 720,000                      
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รายการระดบัที2่: พนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 2,088,000                    

รายการระดบัที2่: รกัษาความสะอาดอาคารสถานที่และตดัหญา้ คน 0 4,056,000                    

รายการระดบัที2่: พนกังานท าความสะอาด คน 0 1,728,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าใชบ้ริการเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 429,900                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและ ฉบบั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา เครื่อง/ระบบ 0 73,314,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมเครือขา่ยระบบสือ่สาร

โทรคมนาคมขา่วอากาศอตัโนมตัิ 0 2,101,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเคลอืบไมว้ดัน า้คา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 432,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 405,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 166,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 650,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุอตุุนิยมวทิยานานาชาติ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,263,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,612,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 172,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 32,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,983,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 128,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 23,685,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 925,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 249,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 31,556,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,946,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,293,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,505,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 17,354,200                   

งบลงทนุ 75,239,000                

ครุภณัฑ์ 75,239,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 75,239,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบอณุหภูมปิระจ าหอ้งสอบเทยีบ      กอง

เครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูส้กรีนขนาดกลาง กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรม

อตุุนิยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา      แบบ

 Electronic (กลอ้งธโีอโดไลท)์ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งาน

ตรวจอากาศชัน้บน)   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัเป้าทศันวสิยั Long - Distance Laser

 Rangefinder (กลอ้งวดัระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ กรม

อตุุนิยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธโีอโดไลท์

อตัโนมตัิ ความถี ่1680 Mhz ที่สถานีอตุุนิยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งานตรวจ

อากาศชัน้บน)   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบจ าลองการส ัน่สะเทอืนจากแรงแผ่นดนิไหว  กองเฝ้า

ระวงัแผ่นดนิไหว กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา ระบบ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดัแผ่นดนิไหว กองเฝ้า

ระวงัแผ่นดนิไหว กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบเครื่องวดัทศิทางและความเร็วลมดจิทิลั 

แบบเคลือ่นที่  กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความกดอากาศ แบบดจิทิลั กองเครื่องมอื

อตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเทอรโ์มมเิตอรล์อยน า้ กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา 

กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางลมถาดน า้ระเหย  กองเครื่องมอื

อตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัฝนแบบไซฟอน  กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา 

กรมอตุุนิยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 8,500,000                    

งบอดุหนุน 2,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศาสนา 0 2,000                         

งบรายจ่ายอื่น 577,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการ 0 577,700                      

รายการระดบัที2่: การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั(PMQA) 0 577,700                      

จดัท าแผนทีอ่ากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกค าพยากรณ์อากาศ 137,629,300              

งบด าเนินงาน 117,963,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 103,839,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,609,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 237,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 452,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 107,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 968,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 82,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 82,678,000                   

รายการระดบัที2่: พนกังานขบัรถ คน 0 768,000                      

รายการระดบัที2่: คนดูแลสวน คน 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: พนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: รกัษาความสะอาดอาคารสถานที่และตดัหญา้ คน 0 396,000                      

รายการระดบัที2่: พนกังานท าความสะอาด คน 0 1,833,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าใชบ้ริการเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งก าจดัปลวกและหนู เดอืน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและ ฉบบั 0 549,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการ Clipping ขา่ว เดอืน 0 57,600                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดันิทรรศการ ครัง้ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ครัง้ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา เครื่อง/ระบบ 0 69,894,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย( Web 

Server)และระบบส ารองขอ้มูล ระบบ 0 1,874,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายขา่วอากาศเพือ่การบนิ เครื่อง 0 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ 0 300,700                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบโปรแกรมประยกุตส์  าหรบั

สมารท์โฟนและอปุกรณ์ฮารด์แวร์ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: อืน่ๆ (ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั ,บ ารุงรกัษาเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า,ปรบัปรุงระบบสือ่สาร) 0 168,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาซอฟตแ์วรร์ะบบเสมอืนจริง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายขา่วอากาศเพือ่การเดนิเรือ 

(Broadcast for shipping) สท. 0 548,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า (สท.) 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตัิ (สท.) 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 844,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 91,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุอตุุนิยมวทิยานานาชาติ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุยอ่ย 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,603,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 590,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 771,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 10,696,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 574,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 114,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 14,124,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 691,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 293,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 49,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,339,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 6,750,000                    

งบลงทนุ 9,769,000                 

ครุภณัฑ์ 9,769,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,214,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรม

อตุุนิยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส าหรบัการปฏบิตัิงานตรวจ

อากาศอตัโนมตัิ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรม

อตุุนิยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรผ์ลติแผนที่แบบดจิติอล (ชดุจอ Wacom

 พรอ้ม software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอตุุนิยมวทิยา   แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ลขิสทิธิ์ (License) ซอฟแวร ์Tableau Desktop กอง

พฒันาอตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา ชดุ 1 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,555,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400/ 500 Kva พรอ้มชดุ ATS 

 กองเครื่องมอือตุุนิยมวทิยา กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา เครื่อง 1 6,555,000                    
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งบอดุหนุน 8,725,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,725,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารอตุุนิยมวทิยาโลก 0 6,929,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 0 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทย 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิคณะกรรมการพายไุซโคลนเขตรอ้น 0 94,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศาสนา 0 1,000                         

งบรายจ่ายอื่น 1,172,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกของกรม 0 1,172,000                    

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 958,887,700              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 631,765,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 631,765,100              

บคุลากรเพือ่การบริหารและจดัท าขอ้มลูสถติิ 631,765,100              

งบบคุลากร 606,780,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 318,245,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 842 311,649,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 21 6,596,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 288,535,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1216 288,535,100                 

งบด าเนินงาน 24,984,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,984,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 11,782,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนแก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต(้สปพ.) 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1216 10,795,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 327,122,600              

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 33,765,800                

จดัท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 33,765,800                

งบรายจ่ายอื่น 33,765,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานโครงการส ามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ.2563 0 33,765,800                   

ขอ้มลูสถติิ 271,089,200              

อ านวยการ 56,605,800                

งบด าเนินงาน 38,725,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,995,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 68,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 604,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,216,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 227,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 278,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0 6,800                         
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รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ 0 8,107,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,077,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 23,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 6,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 608,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 95,800                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,730,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 625,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,327,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 691,400                      

งบลงทนุ 17,880,100                

ครุภณัฑ์ 17,880,100                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,968,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 1,498,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,912,100                   

รายการระดบัที1่: จดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ทดแทนและเพิม่ศกัยภาพ 

(ส่วนภูมภิาค) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 152 6,809,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและควบคุมการประชมุ

 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,102,500                    

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 207,704,200              

งบด าเนินงาน 62,474,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,833,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 25,865,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,092,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,991,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,655,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 631,700                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 593,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารสถานที่ 0 2,424,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0 32,100                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,610,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 887,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,640,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,543,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 77,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 875,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,319,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,824,000                    

งบอดุหนุน 759,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 759,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัสถติิแห่งเอเซยีและแปซฟิิค(SIAP) บาท 0 724,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัสถติิระหวา่งประเทศ(ISI) รายปี 0 35,100                        

งบรายจ่ายอื่น 144,470,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูลสถติิโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 0 62,537,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศและ บาท 0 32,250,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 0 3,855,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร เรื่อง 0 1,395,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2562 0 15,562,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของ 0 25,573,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ 0 296,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบ

ภูมสิารสนเทศสถติิ (NSO-GIS) 0 3,000,000                    

ใหบ้ริการดา้นสถติแิละเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 6,779,200                 

งบด าเนินงาน 2,306,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,306,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,280,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 612,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,472,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาตวัชี้วดัเป้าหมายการ

พฒันาที่ย ัง่ยนืและการเสริมสรา้งองคค์วามรู ้ 0 1,972,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาการใหบ้ริการขอ้มูล

สถติิแบบ Smart Service 0 2,500,000                    

การบริหารจดัการขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศของประเทศ 22,267,600                

บริหารจดัการแผนแมบ่ทระบบสถติิ 19,351,200                

งบด าเนินงาน 1,313,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,313,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 955,800                      



499 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 112,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 53,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 18,037,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและ

สารสนเทศระดบัพื้นที่ 76 จงัหวดั 0 17,161,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและ

สารสนเทศของหน่วยงานภาครฐั 21 สาขา 0 876,000                      

เชื่อมโยงและบูรณาการขอ้มลู 2,916,400                 

งบด าเนินงาน 756,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 756,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 131,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 289,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการเชือ่มโยงและบูรณาการ

ขอ้มูลสถติิร่วมกบั PMOC-MOC-DOC-POC อยา่งมมีาตรฐาน 0 2,160,000                    

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั 879,350,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 691,051,800              

โครงการจดัแสดงนิทรรศการนานาชาต ิ(World Expo 2020) 566,051,800              

World Expo 2020 566,051,800              

งบอดุหนุน 566,051,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 566,051,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 0 16,051,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นที่แสดงผลงานนวตักรรม ตารางเมตร 0 550,000,000                 

โครงการจดัประชมุวชิาการและนิทรรศการ (Big Bang) 125,000,000              

ส่งเสริมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและการจดังานแสดงผลงานวชิาการและ

นิทรรศการประชมุนานาชาติ 125,000,000              

งบอดุหนุน 125,000,000              

ค่าใชส้อย 125,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 0 125,000,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 101,074,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 101,074,700              

พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 101,074,700              

งบอดุหนุน 101,074,700              

เงนิเดอืน 101,074,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 191 101,074,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 87,223,700                

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส่์งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั 79,718,700                

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส่์งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั 79,718,700                
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งบอดุหนุน 79,718,700                

ค่าใชส้อย 70,766,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 45,854,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 0 1,444,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 23,467,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 8,952,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 8,952,500                    

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลั 7,505,000                 

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลั 7,505,000                 

งบอดุหนุน 7,505,000                 

ค่าใชส้อย 7,505,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 0 7,505,000                    

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 411,223,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 219,603,600              

โครงการส่งเสริมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งย ัง่ยนื (Thailand e - Commerce 

Sustainability) 30,672,400                

ส่งเสริมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งย ัง่ยนื (Thailand e-Commerce Sustainability) 30,672,400                

งบอดุหนุน 30,672,400                

ค่าใชส้อย 30,672,400                   

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ Thailand e-Commerce บาท 0 30,672,400                   

โครงการสนบัสนุนการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัอยา่งม ัน่คงปลอดภยั 

(Cybersecurity Missions) 132,910,600              

สนบัสนุนการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัอยา่งม ัน่คงปลอดภยั (Cybersecurity 

Missions) 132,910,600              

งบอดุหนุน 132,910,600              

ค่าใชส้อย 132,910,600                 

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ Cybersecurity Missions บาท 0 132,910,600                 

โครงการอ านวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade Facilitation) 33,898,400                

อ านวยความสะดวกทางการคา้ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Trade Facilitation) 33,898,400                

งบอดุหนุน 33,898,400                

ค่าใชส้อย 33,898,400                   

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ e-Trade Facilitation บาท 0 33,898,400                   

โครงการจดัท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดยทุธศาสตรก์ารท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศ (e-Transactions Data Analytics) 13,373,000                

จดัท าขอ้มลูเพือ่ก าหนดยทุธศาสตรก์ารท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 

(e-Transactions Data Analytics) 13,373,000                

งบอดุหนุน 13,373,000                

ค่าใชส้อย 13,373,000                   

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ e-Transactions Data Analytics บาท 0 13,373,000                   

โครงการสรา้งความตระหนกัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้สริมสรา้งรายไดแ้ละรูเ้ทา่ทนัภยั

คุกคามไซเบอร ์(Internet for Better Life) 8,749,200                 

สรา้งความตระหนกัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใหเ้สริมสรา้งรายไดแ้ละรูเ้ทา่ทนัภยัคุกคามไซ

เบอร ์(Internet for Better Life) 8,749,200                 

งบอดุหนุน 8,749,200                 
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ค่าใชส้อย 8,749,200                    

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ Internet for Better Life บาท 0 8,749,200                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 125,923,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 125,923,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 125,923,300              

งบอดุหนุน 125,923,300              

เงนิเดอืน 125,923,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร คน 169 125,923,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 65,696,100                

การพฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 65,696,100                

ศึกษา วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้และใหบ้ริการขอ้มลูดา้นธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 65,696,100                

งบอดุหนุน 65,696,100                

ค่าตอบแทน 4,206,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพ คน 169 3,570,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืบุตร คน 53 636,000                      

ค่าใชส้อย 54,563,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน ปี 3 25,225,300                   

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-บริหารจดัการส านกังาน บาท 0 20,319,800                   

รายการระดบัที1่: งบด าเนินงาน-โครงการ Digital Law Center บาท 0 9,017,900                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,926,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 4,886,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,800,000                    

ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 434,211,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 292,451,200              

โครงการบริการอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชมุชน 240,000,000              

บริการอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่ชมุชน 240,000,000              

งบด าเนินงาน 240,000,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 240,000,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพบริการอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพือ่ประโยชนส์าธารณะ (Free 

Wi-Fi) ระยะที ่2 52,451,200                

เพิม่ประสทิธภิาพบริการอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพือ่ประโยชนส์าธารณะ (Free Wi-Fi) 

ระยะที ่2 52,451,200                

งบด าเนินงาน 52,451,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,451,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 52,451,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 41,626,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 41,626,900                

พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 41,626,900                

งบบคุลากร 40,685,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 38,185,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ 0 34,325,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,538,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 1,296,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 22,500                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,499,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 2,499,800                    

งบด าเนินงาน 941,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 941,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 81,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,133,700              

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั 35,728,200                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั 35,728,200                

งบด าเนินงาน 3,495,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,495,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฎบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,204,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 825,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 304,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 9,000                         

งบอดุหนุน 12,733,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,733,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารความร่วมมอืดา้น

อวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก (APSCO) 0 12,733,100                   

งบรายจ่ายอื่น 19,500,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนแม่บท

การบริหารจดัการดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยดีจิทิลัของประเทศ ระยะ 0 19,500,000                   

การส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั 25,871,200                

การส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกจิดจิทิลั 25,871,200                

งบด าเนินงาน 17,871,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,186,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฎบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,927,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 1,816,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,451,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,899,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 751,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมวสัดุ-ครุภณัฑส์ านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 360,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,684,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 2452600 2,452,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,169,800                    

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาโครงการพฒันาศูนยพ์ฒันา

นโยบายเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั (Digital Economy Policy Unit) 0 8,000,000                    

การพฒันาสงัคมดจิทิลั 10,455,600                

การส่งเสริมสนบัสนุนสงัคมดจิทิลั 10,455,600                

งบด าเนินงาน 2,375,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,220,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฎบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 468,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 760,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 135,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 155,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 35,500                        

งบรายจ่ายอื่น 8,080,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนแม่บท

การพฒันาศกัยภาพประชากรใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 0 8,080,000                    

การพฒันารฐับาลดจิทิลั 28,078,700                

การส่งเสริมและสนบัสนุนรฐับาลดจิทิลั 28,078,700                

งบด าเนินงาน 9,553,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,457,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฎบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 877,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 1,390,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,608,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 450,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 554,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 96,000                        

งบลงทนุ 18,525,500                

ครุภณัฑ์ 18,525,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,525,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มระบบปฏบิตัิการโปรแกรมส านกังาน โปรแกรมจดัการส านกังานแบบ

ออนไลนฯ์ และโปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต เครื่อง 33 1,181,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 พรอ้มหมกึส ารอง 2 ชดุ    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ เครื่อง 27 405,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบประมวลขอ้มูลดจิทิลัอจัฉริยะส าหรบัศูนยว์เิคราะห์

ขอ้มูลดจิทิลัอจัฉริยะแห่งชาติ (National Digital Intelligence Analytical

 Center)   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 16,939,100                   

กระทรวงพลงังาน 1,764,523,400            

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 519,455,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 72,964,000                

โครงการพฒันายทุธศาสตรพ์ลงังานและสรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชน 72,964,000                

พฒันายทุธศาสตรพ์ลงังานส่วนกลาง 51,595,000                

งบอดุหนุน 3,443,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,443,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิบ ารุงทบวงการพลงังานหมนุเวยีนระหวา่ง

ประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) บาท 0 2,178,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิ WEC (World Energy Council) บาท 0 1,264,500                    

งบรายจ่ายอื่น 48,151,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ บาท 0 14,729,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประสานความร่วมมอืกบัประเทศที่มี

ความส าคญัดา้นพลงังาน บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยค์วามร่วมมอืดา้นพลงังานระหวา่งประเทศ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ายทุธศาสตรด์า้นพลงังานระดบั

จงัหวดัเพือ่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค 0 12,597,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานดา้น

พลงังานในการรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นพลงังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพือ่ก าหนดยทุธศาสตรก์าร

ขบัเคลือ่นภาคพลงังานตามบริบทการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: การประชมุรฐัมนตรีอาเซยีนดา้นพลงังานและการประชมุ

อืน่ที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการดา้นพลงังาน

อาเซยีน (APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563) 0 13,824,600                   

สรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชนส่วนภูมภิาค 21,369,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,369,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเชือ่มรอ้ยเครือขา่ยองคก์รและเครือขา่ย

ชมุชนในประเทศไทยเพือ่สรา้งพลงัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันา

พลงังานที่ย ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 0 8,914,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาการ

สือ่สารดา้นพลงังานเพือ่เจตคติที่ดต่ีอการขบัเคลือ่นงานพลงังานในชมุชน 0 12,455,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,730,000                 

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 1,590,000                 

ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นทีข่องภาค 1,590,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,590,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการลดตน้ทุนพลงังานในการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรและการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตรภาคใต ้ 0 1,590,000                    

โครงการส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ 140,000                   

ส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ 140,000                   

งบรายจ่ายอื่น 140,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการก่อสรา้งและติดต ัง้ระบบผลติกา๊ซ

ชวีภาพจากน า้เสยีโรงงานยางพารา ภาคใตช้ายแดน 0 140,000                      
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 229,048,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 229,048,400              

บริหารบคุลากรในส่วนภูมภิาค 152,451,900              

งบบคุลากร 144,951,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 134,366,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 391 123,412,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพี อตัรา 20 390,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 59 4,991,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 3 63,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 13 312,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 71 5,195,600                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,584,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 43 10,584,900                   

งบด าเนินงาน 7,500,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,500,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 168 6,975,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 15 138,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 43 387,000                      

บริหารบคุลากรในส่วนกลาง 76,596,500                

งบบคุลากร 72,451,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 57,089,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 143 47,522,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 27 3,505,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 48 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 5 1,510,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 15,362,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 50 15,362,300                   

งบด าเนินงาน 4,145,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,145,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 9 396,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 221,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 8 3,086,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 50 441,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 137,541,000              

บริหารจดัการแผนพลงังาน 137,541,000              

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 50,720,100                

งบด าเนินงาน 50,720,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,707,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,591,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 3,172,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนกลาง คนั 36 6,567,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนภูมภิาค คนั 29 5,449,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงานส่วนภูมภิาค 0 21,612,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตภู์มภิาค Double Cab ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ คนั 34 6,389,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,001,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,013,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,034,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 130,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,071,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 776,700                      

บริหารจดัการพลงังานในส่วนกลาง 86,820,900                

งบด าเนินงาน 78,849,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 74,716,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,597,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งเลขานุการรฐัมนตรีวา่การ คนั 0 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน บาท 0 60,129,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง คนั 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวงพลงังาน คนั 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวง คนั 1 918,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงานส่วนกลาง 0 2,708,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 4,132,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 998,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 904,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,968,200                    

งบลงทนุ 7,971,400                 

ครุภณัฑ์ 7,971,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,915,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 69 1,518,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร ชดุ 83 315,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 300 3,300,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบเครือขา่ย wifi ของส านกังาน

ปลดักระทรวงพลงังาน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,986,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  แขวง

จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 71 177,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 70,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จอ 1 11,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 24,000                        

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 77,651,700                

โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบล

และวสิาหกจิชมุชน 77,651,700                

เพิม่สมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและ

วสิาหกจิชมุชน 77,651,700                

งบอดุหนุน 6,370,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,370,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่สมรรถนะดา้นการบริหารและจดั

การพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและวสิาหกจิชมุชน แขวงจตุจกัร 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 70 6,370,000                    

งบรายจ่ายอื่น 71,281,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่สมรรถนะดา้นการบริหารและจดั

การพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและวสิาหกจิชมุชน 0 71,281,700                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 520,800                   

โครงการส่งเสริมป้องกนั ปราบปรามการทจุริต และประพฤตมิชิอบในภาครฐั 520,800                   

จดัท าแผนและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤตมิชิอบในภาครฐั 520,800                   

งบด าเนินงาน 520,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 520,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการพฒันาวทิยากรตวัคูณกระทรวง

พลงังาน ในการเผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่องผลประโยชนท์บัซอ้น 0 520,800                      

กรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ 210,976,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 39,845,700                

การสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่ประชาชนดา้นการประกอบกจิการปิโตรเลยีม 39,845,700                

ส่งเสริมและบริหารจดัการ การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 39,845,700                

งบรายจ่ายอื่น 39,845,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจาก

การประกอบกจิการปิโตรเลยีมในอ่าวไทย ฉบบั 0 3,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเชือ่ม ัน่ ความไวว้างใจ และเพิม่

การมส่ีวนร่วมของประชาชน เพือ่รองรบัการพฒันาโครงการส ารวจและผลติ 0 10,524,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

เพือ่ส่งเสริมและสรา้งโอกาสการลงทุนดา้นการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมใน 0 1,563,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 

เพือ่การติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจดัการการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม

ในพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี 0 828,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการงานดา้นถา่นหนิโดยรวมของ

ประเทศใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 0 6,633,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแนวทางการก ากบัดูแลและ

ตรวจสอบปริมาณสารปนเป้ือนในอปุกรณ์จากการรื้อถอนสิง่ติดต ัง้ในการ 0 7,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบค่าใชจ่้ายในการประกอบ

กจิการปิโตรเลยีมและผลประโยชนต์อบแทนพเิศษ (SRB) ผ่าน Web 0 3,445,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลและ

โปรแกรมรบัส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบ NSW ในการพจิารณาและ

แจง้ผลการพจิารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญตัิปิโตรเลยีม พ.ศ. 0 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการการท างานเชงิพื้นที่ร่วมกบัภาค

ส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ 0 3,837,100                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 83,656,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 83,656,400                

บริหารบคุลากรภาครฐัดา้นเชื้อเพลงิธรรมชาติ 83,656,400                

งบบคุลากร 82,619,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 73,129,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 201 61,934,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 24 2,401,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 68 4,257,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราว 1 17,300                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,515,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 1 3,500                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,489,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 39 9,489,600                    

งบด าเนินงาน 1,037,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,037,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 39 351,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 87,474,800                

การส่งเสริม และบริหารจดัการ  การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 87,474,800                

ส่งเสริมการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 18,590,700                

งบด าเนินงาน 18,590,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,163,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 172,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,832,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 296,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 832,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าสถานที่เกบ็พสัดุ (Data Safe) 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัระบบปรบัอากาศในหอ้งปฏบิตัิการ 0 64,200                        
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน บาท 0 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองอธบิดกีรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ คนั 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 642,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 163,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,427,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,868,600                    

บริหารสญัญาการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 27,631,600                

งบด าเนินงาน 27,033,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,320,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 153,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ อตัรา 0 960,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสอบขา้ราชการ และพนกังานราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 296,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 757,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าสถานที่เกบ็พสัดุ (Data Safe) 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัระบบปรบัอากาศในหอ้งปฏบิตัิการ 0 64,200                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน บาท 0 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองอธบิดกีรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ คนั 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,126,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 642,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 163,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 122,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,712,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 284,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,868,700                    

งบลงทนุ 598,600                   

ครุภณัฑ์ 598,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 101,000                      

รายการระดบัที1่: เลนสส์ าหรบัถา่ยภาพทางยาว Nikon AE-S 70-200mm 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชิ้น 1 101,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 497,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความชื้น แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร เครื่อง 1 497,600                      

พฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 41,252,500                

งบด าเนินงาน 25,741,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,381,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเชื้อเพลงิธรรมชาติ 0 22,559,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 422,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,360,000                    

งบลงทนุ 15,510,800                

ครุภณัฑ์ 15,510,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,510,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องแม่ขา่ย 

(server) ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 16 แกน

หลกั (16 core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร ชดุ 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพพ์ลอ็ตเตอร ์แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ECLIPSE, Petrel, 

Uncertainty, Oracle Crystal Ball แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร ชดุ 1 11,837,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีแขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 41 237,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 41 451,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร ชดุ 41 155,800                      

กรมธุรกจิพลงังาน 274,747,600              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 124,124,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 124,124,800              

บริหารบคุลากรดา้นธุรกจิพลงังาน 124,124,800              

งบบคุลากร 120,964,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 91,051,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 219 75,172,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 22 2,424,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 71 4,494,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 28 8,960,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 29,912,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 118 29,912,900                   

งบด าเนินงาน 3,160,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,160,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 25 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 27,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 118 1,062,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 150,622,800              

การอนุญาต ก ากบั ดูแล ธุรกจิพลงังาน 150,622,800              

ก ากบัการคา้และการส ารอง 1,540,000                 

งบด าเนินงาน 1,540,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,389,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 21,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 69,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 2 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมการใชร้ะบบในการส่งขอ้มูลทาง

อเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูค้า้น า้มนัมาตรา 10 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 34,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 275,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 151,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 103,000                      

ก ากบัคุณภาพ 12,035,100                

งบด าเนินงาน 11,835,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,719,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,031,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,801,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนกลาง คนั 2 375,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 11 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) คนั 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุภาชนะและอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,115,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 23,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 893,900                      
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งบรายจ่ายอื่น 200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัความสามารถทางวชิาการของ

หอ้งปฏบิตัิการดา้นการตรวจสอบคุณภาพน า้มนัเชื้อเพลงิตามมาตราฐาน 

ISO17025 (ระยะที3่) โครงการ 1 200,000                      

ก ากบัดูแลความปลอดภยัดา้นธุรกจิพลงังาน 72,481,600                

งบด าเนินงาน 72,481,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,658,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 915,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 530,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 35,013,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 827,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนกลาง คนั 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม บาท 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 27,084,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนกลาง คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจงาน

การก ากบัดูแลกจิการสถานที่ใชก้า๊ซธรรมชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 1 324,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนารบัฟงัความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

 ส่วนคลงัและขนส่งทางท่อ 1 42,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,161,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,340,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 44,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,138,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 69,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้ดื่ม 0 40,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 823,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 348,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 346,400                      

สนบัสนุนการก ากบัธุรกจิพลงังาน 64,566,100                

งบด าเนินงาน 51,054,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,969,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 38,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 249,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,436,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายระบบปรบัอากาศในหอ้งปฏบิตัิการ บาท 0 730,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการน า้หลอ่เยน็ในระบบปรบัอากาศ (FCU) 0 10,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 33 5,726,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถส่วนกลาง คนั 9 1,791,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน 1 23,268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความรูบุ้คลากรตามภารกจิของกรม

ธุรกจิพลงังาน 1 683,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการซอ้มแผนบริหารจดัการกรมธุรกจิพลงังาน

ในสภาวะวกิฤต(ิBusiness Continuity Management : BCM) 1 82,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 298,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 274,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้ดื่ม 0 35,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,084,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 495,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 8,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 679,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,900,400                    

งบลงทนุ 13,511,300                

ครุภณัฑ์ 13,511,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,511,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 51 127,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลธุรกจิพลงังาน 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร (ระยะที2่) ระบบ 1 8,130,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA แขวงจตุจกัร เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 898,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 2 แขวง

จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร ชดุ 80 304,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 77 1,694,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 632,063,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 134,567,000              

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 65,556,000                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 65,556,000                

งบรายจ่ายอื่น 65,556,000                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขา้ใจและเตรียมความพรอ้ม

ใหก้บัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ เพือ่รองรบัการบงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานอาคาร

ดา้นพลงังานตามกฎหมาย 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคกลางตอนบน 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคตะวนัออกตอนบน 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคเหนือตอนบน 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินความร่วมมอื

กบัต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 4,716,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคกลางตอนลา่ง 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคตะวนัออกตอนลา่ง 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคเหนือตอนลา่ง 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมส่ีวนร่วมในอาคาร

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาค

ตะวนัออก และภาคใต ้ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมส่ีวนร่วมในอาคาร

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ กลุม่ที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 0 5,000,000                    

โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 69,011,000                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นพลงังานทดแทน 69,011,000                

งบด าเนินงาน 12,547,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,547,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังานใหก้บัก าลงัพลในค่ายทหาร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ ถา่ยทอดการใชเ้ทคโนโลยี

พลงังานทดแทน เพือ่สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช ้

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังานใหก้บัหน่วยงานในสงักดัส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอด เผยแพร่ สาธติและจดัแสดง

นิทรรศการองคค์วามรูด้า้นพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 0 2,247,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช ้

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังานส าหรบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอด เผยแพร่ เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 0 2,300,000                    

งบลงทนุ 46,464,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,464,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 46,464,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีด 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็น า้แม่นาวาง ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีด 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็หว้ยน า้คื้อ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาและออกแบบรายละเอยีดการปรบัปรุงเพิม่

ประสทิธภิาพ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็หว้ยล าสนิธุ ์จงัหวดัพทัลงุ และ

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ล  าพระเพลงิ จงัหวดันครราชสมีา 0 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาและส ารวจ-ออกแบบรายละเอยีด ระบบเตือน

ภยัและป้องกนัน า้ท่วม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาด

เลก็น า้วา้ ต าบลสา้นนาหนองใหม่ อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 0 7,704,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ-ออกแบบ

รายละเอยีด โครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่โม่งหลวง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ-ออกแบบ

รายละเอยีด โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยปูเตอ้ ต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ-ออกแบบ

รายละเอยีด เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้คลองทุ่งเพล 

ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี 0 3,600,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาการเพิม่ค่าตวัประกอบการผลติ

ไฟฟ้า (Plant Factor) ของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 0 4,986,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานเชื้อเพลงิชวีมวล 0 5,014,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 317,773,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 317,773,500              

บริหารบคุลากรดา้นพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 317,773,500              

งบบคุลากร 311,182,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 189,701,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 425 144,331,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 48 4,276,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 123 7,466,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 22 254,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิพื้นที่พเิศษ 9 216,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 99 33,060,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิพื้นที่พเิศษ (ค่าจา้งประจ า) 4 96,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 121,481,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 543 121,481,300                 

งบด าเนินงาน 6,591,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,591,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 4 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 9 246,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 543 4,887,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 176,272,800              

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 130,789,000              

ส่งเสริม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 26,222,800                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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งบด าเนินงาน 15,779,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,415,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,625,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 484,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 3,456,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 364,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 182,900                      

งบลงทนุ 943,700                   

ครุภณัฑ์ 943,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 368,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 171,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,700                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 575,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน  แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 575,000                      

งบรายจ่ายอื่น 9,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอดและเผยแพร่การใชพ้ลงังานชวีมวล 0 3,263,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอดและเผยแพร่การใชพ้ลงังาน 0 3,263,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรภาคปฏบิตัิดา้นพลงังาน

ทดแทน (พลงังานแสงอาทติยแ์ละแกส๊ซฟิิเคช ัน่จากชวีมวล) 0 2,974,000                    

อ านวยการดา้นพลงังานทดแทน 26,655,300                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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งบด าเนินงาน 12,331,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,178,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 293,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 656,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,794,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 98,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 387,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 176,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,153,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 322,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 107,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 722,700                      

งบลงทนุ 14,323,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,323,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,323,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงอาคาร 2 (บา้นพบูิลธรรมส่วนหลงั) 

พรอ้มทางเดนิเชือ่ม กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวง

รองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 4,045,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงอาคาร 8 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 10,278,200                   

ศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทน 6,718,300                 

งบด าเนินงาน 3,598,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,598,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 67,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 884,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 579,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 106,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000                        

งบลงทนุ 1,441,000                 

ครุภณัฑ์ 1,441,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      



518 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 50 แผ่นต่อนาท ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรอง

เมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 991,000                      

งบอดุหนุน 405,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 405,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิโปรแกรมขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืดา้นระบบผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยข์ององคก์ารพลงังาน

ระหวา่งประเทศ (IEA-PVPS) 0 405,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,273,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสถานภาพการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยข์องประเทศไทย 0 1,273,700                    

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 71,192,600                

งบด าเนินงาน 66,057,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,731,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 37,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 14,292,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,204,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 831,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 108,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 36,497,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 154,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติย์ 0 1,148,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 2,484,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,513,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,326,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 600,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 183,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,504,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 37,000                        

งบลงทนุ 5,135,000                 

ครุภณัฑ์ 5,135,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 40 แผ่นต่อนาท ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรอง

เมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,785,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 5 4,785,000                    

การอนุรกัษพ์ลงังาน 45,483,800                

อ านวยการดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 2,436,300                 

งบด าเนินงาน 1,795,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,795,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 750,000                      

งบอดุหนุน 41,300                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงองคก์ารซเีกร ์(Conference 

International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension) 0 35,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสถาบนัศูนยข์อ้มูลพลงังานคืน

รูปของ AIT 0 5,500                         

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานประจ าปีของกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน ประจ าปี 2561 0 600,000                      

ก ากบั ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรกัษพ์ลงังาน 10,906,000                

งบด าเนินงาน 3,273,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,273,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 115,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,637,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 342,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

งบลงทนุ 1,077,000                 

ครุภณัฑ์ 1,077,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

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

แผ่นต่อนาท ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  แขวงรอง

เมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 957,000                      

งบรายจ่ายอื่น 6,556,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลติ

พลงังานควบคุมตามพระราชบญัญตัิการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. 0 6,556,000                    

ฝึกอบรม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 21,851,300                

งบด าเนินงาน 21,105,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,113,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,862,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานค่ายเยาวชนรกัษพ์ลงังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการถา่ยทอดและเผยแพร่การอนุรกัษพ์ลงังาน

ในบา้นอยู่อาศยัและส านกังาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,186,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,991,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 407,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 166,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,418,500                    

งบลงทนุ 746,000                   

ครุภณัฑ์ 746,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 746,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าก าลงัไฟฟ้า กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 545,900                      

รายการระดบัที1่: แคลมป์มเิตอรว์ดัค่าก าลงัไฟฟ้า กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 27,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเร็วรอบ กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัเสยีง กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 98,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูม ิกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 26,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ ์กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั เครื่อง 1 21,000                        

พฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 10,290,200                
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งบด าเนินงาน 6,690,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 230,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,580,000                    

งบลงทนุ 3,600,200                 

ครุภณัฑ์ 3,600,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,600,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction  แบบฉีดหมกึ  (Inkjet) 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั เครื่อง 15 115,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 พรอ้มชดุโปรแกรม

ระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบั

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 16 แกนหลกั (16 core) ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 374,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network  ส าหรบักระดาษขนาด A3 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ี แบบ Network

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  แขวงรองเมอืง เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวง

รองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 *

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั ชดุ 29 980,200                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 *

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั ชดุ 56 1,444,800                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล* 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษพ์ลงังาน แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 173,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 3,449,800                 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนแบบบูรณาการดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 3,449,800                 

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนแบบบูรณาการดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 3,449,800                 

งบลงทนุ 3,449,800                 

ครุภณัฑ์ 3,449,800                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,449,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบการใหบ้ริการออกใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม

ตามพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.2558 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  แขวง

รองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,449,800                    

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 113,866,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 32,922,000                

ศึกษาและพฒันาการจดัท านโยบายดา้นพลงังาน 7,930,000                 

ศึกษาและพฒันาแนวทางการจดัท านโยบายดา้นพลงังาน 7,930,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,930,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายแผน และมาตรการที่อนุมตัิโดย กพช. และ กบง. โครงการ 1 5,130,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลผูผ้ลติ

ไฟฟ้าเอกชนที่ผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้องโดยไม่ขายเขา้ระบบของการไฟฟ้าหรือ

จ าหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ตรง โครงการ 1 2,800,000                    

โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการก ากบัดูแลกจิการและราคาพลงังาน 24,992,000                

ศึกษาและพฒันาแนวทางการก ากบัดูแลกจิการและราคาพลงังาน 24,992,000                

งบรายจ่ายอื่น 24,992,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาการปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า

รองรบัแนวโนม้ Prosumer ของกจิการไฟฟ้า โครงการ 1 24,992,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 57,700,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาความม ัน่คงดา้นพลงังาน 57,700,900                

บริหารบคุลากรดา้นเสนอแนะยทุธศาสตรน์โยบาย แผนและมาตรการดา้นพลงังาน 57,700,900                

งบบคุลากร 56,392,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 43,179,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 95 37,727,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 11 1,371,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 27 2,133,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 7 1,947,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,212,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 45 13,212,800                   

งบด าเนินงาน 1,308,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,308,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 7 294,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2 609,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 45 405,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 23,244,000                

ขอ้เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพือ่การบริหารจดัการดา้นพลงังาน 23,244,000                

ศึกษา วเิคราะห ์เสนอแนะยทุธศาสตร ์นโยบาย แผนงาน และมาตรการดา้นพลงังาน 7,042,500                 

งบด าเนินงาน 6,982,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,982,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,924,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 277,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,031,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมต่ออายสุมาชกิขอ้มูล Platts 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิขอ้มูลกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซธรรมชาติเหลว 

(LNG) ของ Platts 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิขอ้มูล Biofuels Alert pages ของ Platts 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 800,000                      

งบอดุหนุน 60,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิโปรแกรมขอ้ตกลงความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยี

รถไฮบริดและรถยนตไ์ฟฟ้า (IEA - HEV) 0 60,000                        

การวเิคราะหพ์ยากรณ์และพฒันาระบบสารสนเทศดา้นพลงังาน 1,692,600                 

งบด าเนินงาน 1,692,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,692,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 202,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบ E-learning 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 480,000                      

สนบัสนุนการปฏบิตังิานของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 9,423,300                 

งบด าเนินงาน 9,423,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,305,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 446,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 36,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,557,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 199,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 65,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบาย

และแผนพลงังาน คนั 0 396,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 30,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 903,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 30,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,117,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,057,700                    

พฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 5,085,600                 

งบด าเนินงาน 2,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 600,000                      

งบลงทนุ 2,285,600                 

ครุภณัฑ์ 2,285,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,285,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊  ส าหรบังานประมวลผล   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 224,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server)  ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่

 16 แกนหลกั (16 Core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงทุ่งพญาไท เขตราช ชดุ 40 152,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 35 87,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3  (40 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,100                         

สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 13,413,000                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 6,028,500                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาความม ัน่คงทางพลงังาน 6,028,500                 

บคุลากรเพือ่บริหารจดัการสภาพคลอ่งกองทนุน า้มนัเชื้อเพลงิ 6,028,500                 
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งบอดุหนุน 6,028,500                 

เงนิเดอืน 6,028,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร (เงนิเดอืน) อตัรา 17 3,400,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร (ค่าตอบแทน ผอ.) อตัรา 1 2,475,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร (กองทุนส ารองเลี้ยงชพี) 17 153,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,384,500                 

การบริหารจดัการกองทนุน า้มนัเชื้อเพลงิ 7,384,500                 

การบริหารจดัการสภาพคลอ่งของกองทนุน า้มนัเชื้อเพลงิ 7,384,500                 

งบอดุหนุน 7,384,500                 

ค่าตอบแทน 1,844,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุอนุกรรมการ ครัง้ 0 243,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัสุขภาพ (ประกนัชวีติกลุม่) 17 131,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล (นอกเหนือประกนั) 17 17,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 17 102,000                      

ค่าใชส้อย 5,007,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและค่าพาหนะเดนิทาง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 855,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่าส านกังาน บาท 0 2,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวารสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 0 10,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าเช่าครุภณัฑ์ 0 1,150,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาระบบเวบ็ไซต์ 0 70,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 433,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 258,000                      

ค่าวสัดุ 99,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 33,200                        

กระทรวงพาณิชย์ 153,129,200               

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 4,119,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 1,119,300                 

โครงการสรา้งและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศสู่สากล 1,119,300                 

สรา้งและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศสู่สากล 1,119,300                 

งบรายจ่ายอื่น 1,119,300                 

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,119,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,000,000                 

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 3,000,000                 

สนบัสนุนการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 3,000,000                 
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งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร DEP Gallery กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,000,000                    

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 149,009,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 34,116,500                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน และการใหบ้ริการดา้นอญัมณีและเครื่องประดบัสู่

ตลาดโลก 34,116,500                

เตรียมความพรอ้มเพอืผลกัดนัการเป็นศูนยก์ลางการผลติและการคา้อญัมณีและ

เครื่องประดบัโลก 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

ค่าใชส้อย 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 9,000,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทย 25,116,500                

งบอดุหนุน 25,116,500                

ค่าใชส้อย 15,116,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 15,116,500                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืข ัน้สูง  X-Ray fluorescent แขวงสุริยวงศ ์เขต

บางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืข ัน้สูง FTIR spectrometer แขวงสุริยวงศ ์เขต

บางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสดัส่วนคุณภาพเพชร Diamond Proportion 

meter แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 15,000,000                

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชนในอตุสาหกรรมอญัมณีและ

เครื่องประดบัสู่สากล 15,000,000                

การเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนสู่สากล 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

ค่าใชส้อย 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,862,000                 

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ีสู่

การเป็นศูนยก์ลางอญัมณีและเครื่องประดบัโลก 2,862,000                 

การวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถของอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัอยา่งครบวงจร 2,862,000                 

งบอดุหนุน 2,862,000                 

ค่าใชส้อย 2,862,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานส าหรบัวจิยัประยกุต์ 0 2,862,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 41,050,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก 41,050,000                

การพฒันาจงัหวดัจนัทบรุีเป็นนครอญัมณี 41,050,000                
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งบอดุหนุน 41,050,000                

ค่าใชส้อย 41,050,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 41,050,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 37,499,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 37,499,400                

บคุลากรดา้นการวจิยัและวเิคราะหต์รวจสอบอญัมณีและโลหะมค่ีารวมถงึด าเนินการ

เพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั		 37,499,400                

งบอดุหนุน 37,499,400                

เงนิเดอืน 37,499,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 37,499,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 18,482,000                

การยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน และการใหบ้ริการดา้นอญัมณีและเครื่องประดบัอยา่ง

ครบวงจร 18,482,000                

การส่งเสริมและสนบัสนุนอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทยใหส้ามารถ

แขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 18,482,000                

งบอดุหนุน 18,482,000                

ค่าใชส้อย 15,941,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 15,941,500                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,540,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค[EvMis] 0 2,540,500                    

กระทรวงมหาดไทย 315,553,511,800          

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 3,327,586,500            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 60,319,000                

โครงการขบัเคลือ่นหลกัการทรงงาน การพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 60,319,000                

ส่งเสริมการขบัเคลือ่นหลกัการทรงงาน และการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 55,868,700                

งบรายจ่ายอื่น 55,868,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นหลกัการทรงงานและการพฒันา

ตามหลกัปรญัชาของเศรษฐกจิพอเพยีง 0 55,868,700                   

เสริมสรา้งเครือขา่ยสื่อสารเพือ่ความม ัน่คง 4,450,300                 

งบรายจ่ายอื่น 4,450,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารพฒันาตามแนวทาง

พระราชด าริและเทดิทูนไวซ้ึง่สถาบนั 0 4,450,300                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 8,643,200                 

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 8,643,200                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 8,643,200                 

งบรายจ่ายอื่น 8,643,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพ

ติด (To Be Number One) 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพติดในระดบัพื้นที่ 0 7,143,200                    

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 4,600,000                 
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โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 4,600,000                 

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 4,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 4,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,000,000                 

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 1,000,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 638,353,800              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 623,616,400              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 493,366,000              

งบด าเนินงาน 147,236,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,513,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ตารางเมตร 0 26,771,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก ตารางเมตร 0 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ ตารางเมตร 0 23,471,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 26,331,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 19,688,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 9,207,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,514,100                   

ค่าสาธารณูปโภค 42,723,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 42,723,700                   

งบลงทนุ 344,239,300              

ครุภณัฑ์ 336,559,500                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 21,548,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศของส านกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,316,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  านกังาน เครื่อง 732 11,712,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์งานประมวลผล แบบ 1 เครื่อง 217 4,774,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ชนิดขาวด า (net) เครื่อง 24 189,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ชนิดส ี(net) เครื่อง 26 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ชนิดขาวด า เครื่อง 114 296,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 39,775,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000

 - 3,000 ซซี ีเครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ คนั 10 16,450,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000-3,000 ซซี ีเครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ คนั 15 23,325,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 275,235,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและพฒันาระบบการประชมุวดีทิศันท์างไกล

ของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) แขวงบางขนุพรหม

 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 30,659,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาศูนยข์อ้มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั 

และการพฒันาออกแบบเวบ็ไชตเ์พือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน แขวง

บางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 32,498,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาและปรบัปรุงเครือขา่ยสือ่สารและระบบดาวเทยีม

ของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 51,106,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าระบบรกัษาความปลอดภยัของอปุกรณ์สารสนเทศและ

การสือ่สาร (ดบัเพลงิ) แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 27,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาและปรบัปรุงระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร ระบบ 1 13,345,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาเครือขา่ยวทิยสุือ่สารเพือ่การบริหารราชการ

แผ่นดนิของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร ระบบ 1 70,901,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าวทิยาลยัมหาดไทย ชดุ 290 4,875,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาสถาปตัยกรรมองคก์รของ โครงการ 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภยัสายดนิ

ของระบบเครื่องมอืสือ่สาร แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัหาระบบเครือขา่ยไรส้ายระยะไกลของ

กระทรวงมหาดไทย  แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 24,050,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,679,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,079,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานศูนยด์ าเนินการ

เกี่ยวกบัผูอ้พยพ  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,079,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,600,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารสถาบนัด ารงราชานุภาพ 

แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 4,600,800                    

งบรายจ่ายอื่น 1,890,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบป้องกนัและรกัษาความ

ปลอดภยัในการเกบ็รกัษาฐานขอ้มูลบุคลากรของระบบสารสนเทศทรพัยากร 0 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการบริหารราชการของ

กระทรวงมหาดไทย 0 1,000,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 6,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 6,000,000                    

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นงานนโยบายสู่การปฏบิตัใินพื้นที่ 6,365,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,365,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล

ตามแนวทางประชารฐั 0 6,365,000                    

สนบัสนุนและอ านวยการศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 117,885,400              

งบด าเนินงาน 21,158,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,158,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ คนั 76 21,158,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ 12 ที่น ัง่ คนั 76 21,158,400                   

งบรายจ่ายอื่น 96,727,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยด์ ารงธรรม 0 96,727,000                   

โครงการขบัเคลือ่นแผนพฒันาพื้นที่ 14,737,400                
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สนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนพฒันาพื้นที่ 14,737,400                

งบรายจ่ายอื่น 14,737,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการแผนระดบัพื้นที่ 0 14,737,400                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 19,528,000                

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 19,528,000                

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย 19,528,000                

งบรายจ่ายอื่น 19,528,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย 0 16,848,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐัของกระทรวงมหาดไทย 0 2,680,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,669,024,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,669,024,300            

บริหารทรพัยากรบคุคลขององคก์ร 1,669,024,300            

งบบคุลากร 1,624,110,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,522,058,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3245 1,248,143,200               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 42,968,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 0 4,668,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 0 2,688,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ อตัรา 0 61,614,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่เหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร อตัรา 0 3,375,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 530 157,231,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 0 817,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 0 432,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 102,052,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 388 98,496,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 24 3,456,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ 0 99,600                        

งบด าเนินงาน 44,913,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,913,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 0 36,525,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 1,386,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 0 1,242,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 3,624,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 926,118,200              

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 926,118,200              

เสริมสรา้งการบริหารจดัการเชงิยทุธศาสตร์ 11,635,700                

งบด าเนินงาน 10,239,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,239,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 804,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 1,885,400                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร รายการ 0 323,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบงานงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส์ คร ัง้ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลบ ารุงรกัษาระบบรายงานเหตุการณ์/

สถานการณ์เชงิพื้นที่เชือ่มโยงระบบรายงานการแสดงผลบนแผนที่ (map)

 และระบบรายงานส าหรบัผูบ้ริหาร (Cockpit Management) แห่ง 0 398,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 1,160,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 3,612,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 923,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 196,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,068,700                    

งบรายจ่ายอื่น 1,396,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตาม

นโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย 0 708,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 688,000                      

สนบัสนุนการบริหารงานพื้นทีแ่บบบูรณาการ 19,577,700                

งบด าเนินงาน 1,490,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,490,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 443,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 83,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 116,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 173,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 93,100                        

งบรายจ่ายอื่น 18,087,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและ

เอกชนในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิจงัหวดัและกลุม่

จงัหวดัเพือ่เชือ่มโยงกรอบอนุภูมภิาคสู่ประชาคมอาเซยีน 0 13,523,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาการบริหารงาน จงัหวดั

และกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 4,563,200                    

บริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ระบบงานและจดัการความรู ้ 17,907,900                

งบด าเนินงาน 17,907,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,787,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,009,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 677,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ตารางเมตร 0 5,391,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก ตารางเมตร 0 74,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน ตารางเมตร 0 330,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ ตารางเมตร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ ตวั 0 67,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 1,824,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งด าเนินการสอบขา้ราชการ รายการ 0 405,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 259,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 330,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 3,234,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,355,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 363,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืและต ารา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 394,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,500,000                    

อ านวยความเป็นธรรมและสรา้งเสริมราชการใสสะอาด 13,162,100                

งบด าเนินงาน 13,162,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,162,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 470,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 792,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 1,445,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสาร รายการ 0 77,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 1,008,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 7,202,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 477,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 315,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 465,300                      

อ านวยการและประสานงานรฐัมนตรี 7,941,200                 

งบด าเนินงาน 7,941,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,941,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 964,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 172,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 664,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 708,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 471,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 215,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 256,600                      

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 2,589,200                 

งบด าเนินงาน 2,589,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,589,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 394,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 854,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องอดัส าเนาระบบดจิติอล เครื่อง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าขอ้มูลขา่วสารผ่านระบบ ระบบ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 489,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 336,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 138,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 117,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 103,000                      

การพจิารณาร่างกฎหมายและขอ้หารือทางขอ้กฎหมาย 4,509,200                 

งบด าเนินงาน 4,509,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,509,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,409,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 331,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 79,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 691,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 137,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 203,400                      

พฒันาและส่งเสริมการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ 9,108,500                 

งบด าเนินงาน 3,710,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,476,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ เครื่อง 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 37,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 173,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 153,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 289,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 177,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,398,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล 0 4,564,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่และส านกังานคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 0 834,000                      

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 1,338,400                 

งบด าเนินงาน 748,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 748,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ เครื่อง 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 180,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 162,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 35,700                        

งบรายจ่ายอื่น 590,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 590,000                      

อ านวยการและประสานนโยบายกจิการต่างประเทศ กจิการชายแดน และผูอ้พยพ 28,208,600                

งบด าเนินงาน 3,669,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,001,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 686,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก ตารางเมตร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน ตารางเมตร 0 152,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 57,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 560,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 454,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 668,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 128,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 420,000                      

งบอดุหนุน 4,786,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,786,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลเกี่ยวกบัการยา้ย

ถิน่ที่อยู่ (IOM) 0 4,786,100                    

งบรายจ่ายอื่น 19,753,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 14,689,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีน 0 5,064,400                    

อ านวยการและประสานงานภาครฐั 4,777,900                 

งบด าเนินงาน 4,777,900                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,277,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 296,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 390,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาโปรแกรมระบบงานสารบรรณ 0 18,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 714,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 263,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 146,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,500,000                    

สนบัสนุนการบริหารราชการท ัว่ไป 366,252,200              

งบด าเนินงาน 360,832,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 224,527,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 912,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ คนั 90 125,906,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวง, ผูว้า่

ราชการจงัหวดั และผูต้รวจราชการกระทรวง  (ระยะที่ 2) คนั 90 30,600,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ 0 1,200,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวง คนั 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง คนั 6 3,123,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแคบ คนั 76 14,281,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) คนั 38 8,654,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง คนั 10 2,214,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแคบ คนั 4 435,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) คนั 51 9,125,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองผูว้า่ราชการจงัหวดั คนั 171 52,676,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งรองปลดักระทรวงมหาดไทย 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูว้า่ราชการจงัหวดั 0 3,175,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 46,568,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก ตารางเมตร 0 735,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน ตารางเมตร 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ ตารางเมตร 0 37,008,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ ตวั 0 3,235,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 290,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 912,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 10,202,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 2,060,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 6,580,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,585,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,918,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 279,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 4,190,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 136,304,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 21,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 18,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,860,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 93,423,400                   

งบอดุหนุน 5,420,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 0 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาสถาปนิก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและประเพณีของ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 900,000                      

สนบัสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 439,109,600              

งบด าเนินงาน 439,109,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 167,485,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 348,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 155,874,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ คน 0 1,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก ตารางเมตร 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ ตารางเมตร 0 598,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ ตวั 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบสือ่สาร 0 151,714,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด คน 0 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 902,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและรกัษาทรพัยส์นิ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 5,119,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 853,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 769,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 731,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสือ่สาร 0 1,560,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 271,624,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 44,275,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 225,439,600                 

กรมการปกครอง 38,976,367,300           

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 2,193,522,600            

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 2,193,522,600            
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สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,767,586,400            

งบด าเนินงาน 1,626,707,800            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,611,420,100               

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,207,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 7,056,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 6,104,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 313,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,023,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบยีงสนาม 0 1,313,478,000               

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 8,487,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดังานวนัสถาปนากองอาสารกัษาดนิแดน 0 2,537,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานพธิสีวนสนามวนัทหารผ่านศึก 0 1,206,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,262,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 14,635,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 71,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,430,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 227,103,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 330,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุประจ ากองรอ้ยบงัคบัการและบริการกองบญัชาการ

กองอาสารกัษาดนิแดน 0 1,012,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,287,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,635,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 7,427,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,225,000                    

งบลงทนุ 93,384,000                

ครุภณัฑ์ 93,384,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 70,200,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา เขตพญาไท คนั 50 28,750,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) เขตพญาไท คนั 50 41,450,000                   

ครุภณัฑอ์าวุธ 23,184,000                   

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะป้องกนักระสุน ระดบั 3A เขตพญาไท ตวั 1008 23,184,000                   

งบรายจ่ายอื่น 47,494,600                

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 0 21,569,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 0 25,925,000                   

การเสริมสรา้งศกัยภาพในการรกัษาความม ัน่คงภายในแบบพลเรือน 76,799,000                

งบด าเนินงาน 61,499,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,499,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 121,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 855,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,199,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,459,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 13,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 169,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 44,850,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 116,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 172,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 217,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 602,500                      

งบลงทนุ 15,300,000                

ครุภณัฑ์ 15,300,000                   

ครุภณัฑอ์าวุธ 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: อาวุธปืนลูกซอง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระบอก 500 15,300,000                   

การด าเนินการดา้นการสื่อสาร 230,791,900              

งบด าเนินงาน 185,536,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,491,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 3,286,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 668,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 37,544,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 540,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 134,045,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 11,305,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าวงจรสือ่สารขอ้มูล ระบบ 0 41,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าวงจรสือ่สารเครือขา่ยมหาดไทย 0 76,240,000                   

งบลงทนุ 45,255,800                

ครุภณัฑ์ 45,255,800                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตพ์รอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ปฏบิตัิงานสือ่สารและ

สถานีโทรทศัน ์DOPA Channel เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 1 10,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,703,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยคุมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื ขนาด

ก าลงัส่งไม่เกนิ 5 วตัต ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 437 5,243,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยคุมนาคมระบบสือ่สารวทิยเุฉพาะกจิ Trunked

 Radio Digital ชนิดมอืถอื เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 82 2,460,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 27,552,500                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบบริหารจดัการสือ่ดจิทิลั เขตพระนคร แห่ง 515 27,552,500                   

อ านวยการและบริหารจดัการปฏบิตังิานดา้นความม ัน่คงบริเวณชายแดน 31,284,200                

งบด าเนินงาน 31,284,200                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,664,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,414,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,510,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,878,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม/ประชมุระหวา่งประเทศตาม

แนวชายแดน 0 9,684,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 39,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,619,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 482,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 13,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,123,500                    

ส่งเสริมการบริหารกจิการศาสนาอสิลาม 40,717,600                

งบด าเนินงาน 27,750,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,702,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 12,589,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,967,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,211,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,170,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 24,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,047,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 68,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 865,100                      

งบรายจ่ายอื่น 12,967,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 12,967,400                   

การด าเนินการดา้นสญัชาตแิละการก าหนดสถานะบคุคล 37,246,600                

งบด าเนินงาน 34,246,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,246,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 945,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,659,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,459,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,740,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสอบคดัเลอืกนกัเรียน นกัศึกษา เพือ่

รบัทุนการศึกษา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 866,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 177,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 150,000                      

งบอดุหนุน 3,000,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเขา้ศึกษาต่อ ทุน 0 3,000,000                    

การด าเนินการดา้นการขา่ว 9,096,900                 

งบด าเนินงาน 9,096,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,772,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,018,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 689,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานศูนยข์า่วจงัหวดั/อ าเภอ 0 1,065,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 928,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 281,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 324,000                      

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 243,696,900              

โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 243,696,900              

เสริมสรา้งศกัยภาพของกองก าลงัประจ าถิน่ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 89,764,800                

งบด าเนินงาน 36,969,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,969,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,445,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,976,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,010,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุประจ ากองรอ้ยบงัคบัการและบริการกองบญัชาการ

กองอาสารกัษาดนิแดน 0 12,537,500                   

งบลงทนุ 52,795,000                

ครุภณัฑ์ 52,795,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,565,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีเขตพญาไท คนั 130 6,565,000                    

ครุภณัฑอ์าวุธ 46,230,000                   

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะป้องกนักระสุน ระดบั 3A เขตพญาไท ตวั 2010 46,230,000                   

พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(พฒันาประสทิธภิาพ) 73,200,000                

งบลงทนุ 60,200,000                

ครุภณัฑ์ 60,200,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 260 10,400,000                   

ครุภณัฑอ์าวุธ 49,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาวุธปืนลูกซอง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระบอก 500 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะป้องกนักระสุน ระดบั 3A เขตพระนคร ตวั 1500 34,500,000                   

งบอดุหนุน 13,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ประจ าป้อมยาม

ส าหรบัชดุรกัษาความปลอดภยัหมู่บา้นในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ชดุ 0 13,000,000                   
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พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการภาครฐั 

(ดา้นการพฒันาและความม ัน่คง) 80,732,100                

งบด าเนินงาน 76,270,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,270,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 29,178,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่ขา่ว 0 6,492,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยป์ฏบิตัิการอ าเภอ 0 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 3,600,000                    

งบอดุหนุน 4,462,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,462,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาชาวไทยมสุลมิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 4,162,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 0 300,000                      

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 53,691,800                

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่าย

ปกครอง 10,661,000                

ส ารวจ ปรบัปรุง และก าหนดสถานะบคุคลทีไ่มม่สีญัชาตไิทย 10,661,000                

งบด าเนินงาน 10,661,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,661,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,333,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุผลติบตัร 0 3,900,000                    

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 43,030,800                

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 43,030,800                

งบด าเนินงาน 40,454,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,454,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,478,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 26,994,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,471,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,510,800                    

งบลงทนุ 2,576,000                 

ครุภณัฑ์ 2,576,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

กรมการปกครอง (ชดุปฏบิตัิการพเิศษกรมการปกครอง) เขตดุสติ คนั 2 2,576,000                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 135,005,500              

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 135,005,500              

การเสริมสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 100,098,800              

งบด าเนินงาน 100,098,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,098,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,839,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 13,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,570,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,160,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(To Be Number One) 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,879,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,540,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 13,609,000                   

การเสริมสรา้งชมุชนและหมูบ่า้นเขม้แขง็เพือ่เอาชนะยาเสพตดิอยา่งย ัง่ยนื 34,906,700                

งบด าเนินงาน 34,906,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,906,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,366,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 7,495,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,044,700                   

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 45,000,000                

โครงการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐัผา่นกลไกหมูบ่า้น 45,000,000                

การเสริมสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม 45,000,000                

งบด าเนินงาน 45,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,478,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 23,687,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,834,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 19,451,200                

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 19,451,200                

เพิม่ประสทิธภิาพผลผลติภาคเกษตร (พฒันาตลาดสนิคา้เกษตรโดยใหจ้งัหวดั

จดัเตรียมสถานทีท่ีเ่ป็นจดุจ าหน่ายและจดัมหกรรมสนิคา้เกษตรประจ าจงัหวดั) 19,451,200                

งบด าเนินงาน 19,451,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,451,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ้ายในการบริหารจดัการในพื้นที่เพือ่แกไ้ขปญัหา

ราคาสนิคา้เกษตร 0 19,451,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 21,000,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 21,000,000                

อ านวยการการสนบัสนุนการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 21,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานให ้

จงัหวดั/อ าเภอ สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 0 21,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,980,000                 

โครงการสนบัสนุนแผนงานการจดัการปญัหาทีด่นิท ากนิในหนา้ทีฝ่่ายปกครอง 4,980,000                 

พฒันาประสทิธภิาพการจดัปญัหาทีด่นิท ากนิในพื้นทีอ่  าเภอ 4,980,000                 

งบด าเนินงาน 4,980,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,980,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,930,208,100            

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 174,948,600              

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 174,948,600              
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งบด าเนินงาน 146,154,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,154,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 146,154,600                 

งบลงทนุ 28,794,000                

ครุภณัฑ์ 28,794,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร  คนั 100 5,050,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,744,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกขข์องศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 23,744,000                   

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,755,259,500            

สนบัสนุนการบริหารงานดา้นความม ัน่คงของอ าเภอ 110,053,800              

งบด าเนินงาน 110,053,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 110,053,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,053,800                 

การบริหารงานอ าเภอ 1,645,205,700            

งบด าเนินงาน 408,842,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 408,842,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการบริหารราชการต าบลในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 35,496,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุผลติบตัร 0 162,272,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุบตัรสมารท์การด์ บตัร 0 211,074,200                 

งบลงทนุ 182,763,000              

ครุภณัฑ์ 154,041,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 154,041,000                 

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล)ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ เขตพระนคร คนั 123 100,122,000                 

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล)ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ เขตพระนคร คนั 47 44,979,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่

 2,000 - 3,000 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 6 8,940,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,722,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,722,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัผูเ้ดนิทางและอเนกประสงค ์ศูนย์

บริหารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ เขตหนองจอก แห่ง 1 28,722,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,053,600,000            

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นนโยบายในระดบัอ าเภอและทอ้งที่ 0 1,053,600,000               

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 32,907,500                

โครงการสนบัสนุนการด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครองเพือ่การปฏรูิป

กฏหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 32,907,500                

สรา้งระบบฐานขอ้มลูหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน 29,010,000                

งบลงทนุ 29,010,000                

ครุภณัฑ์ 29,010,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,010,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบปรบัปรุงใบอนุญาต e-DOPA License พฒันาการ

เชือ่มโยงขอ้มูลและ Mobile Application ของระบบสารสนเทศของสถาน

ประกอบการที่มผีลกระทบต่อสงัคม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 29,010,000                   

ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดา้นการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพ่งและทางอาญา 3,897,500                 

งบด าเนินงาน 3,897,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,897,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,897,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 30,909,500                

โครงการบริการจดัการออกบตัรผา่นแดนเพือ่อ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 30,909,500                

อ านวยการการออกหนงัสอืผา่นแดนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 30,909,500                

งบด าเนินงาน 23,820,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,820,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 7,820,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 16,000,000                   

งบลงทนุ 7,089,500                 

ครุภณัฑ์ 7,089,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบบบตัรคิวและระบบประชาสมัพนัธใ์นการออก

หนงัสอืผ่านแดน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 5,250,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,839,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบและอปุกรณ์คอมพวิเตอรใ์นการออกหนงัสอืผ่าน

แดน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รายการ 3 1,839,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 31,228,936,100           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,228,936,100           

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐั 31,228,936,100           

งบบคุลากร 6,582,178,000            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 6,245,839,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15050 5,330,535,000               

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 242 12,042,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 1031 112,363,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. 1 4,600                         

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 1512 23,875,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 1168 28,032,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 2944 188,016,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 615 13,361,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ป. 80 3,840,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ค. 7436 446,160,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 351 86,361,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 35 479,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 32 768,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 336,338,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ 2065 336,338,800                 

งบด าเนินงาน 305,371,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 305,371,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 127,726,200                 
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 174 4,175,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูน้ าศาสนาอสิลาม 11822 153,420,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 1252 8,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2065 11,290,200                   

งบรายจ่ายอื่น 24,341,386,500           

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ อตัรา 291254 20,297,492,000              

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯที่

ปฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ(จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 16606 484,650,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 25925 3,274,157,100               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน

ที่ปฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ อตัรา 11799 285,087,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,037,058,100            

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 1,167,944,400            

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 1,137,950,200            

งบด าเนินงาน 1,137,950,200            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 858,171,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 16,364,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 343,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,216,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 6,975,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 9,425,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,461,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,558,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 99,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ คร ัง้ 0 56,836,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีน 

573 แห่ง และบตัรประจ าตวัประชาชน 867 แห่ง เพือ่ทดแทนระบบเดมิ ระบบ 0 352,831,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้ริการประชาชนดา้นการ

ทะเบยีน 572 แห่ง 0 61,217,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้ริการประชาชนดา้นบตัร

ประจ าตวัประชาชน 866 แห่ง 0 31,877,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 12,360,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ เครื่อง 0 1,818,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจหาสารพนัธุกรรม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบคอมพวิเตอรใ์หบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีน

และบตัรประจ าตวัประชาชนเพือ่ทดแทนระบบเดมิ 455 แห่ง แห่ง 0 158,748,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าแปลงขอ้มูลไมโครฟิลม์ 0 3,104,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 26,022,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,625,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,397,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 31,431,300                   

ค่าสาธารณูปโภค 279,778,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,428,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,939,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 55,141,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าวงจรสือ่สารขอ้มูล ระบบ 0 205,920,000                 

บริการดา้นการจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชน 29,994,200                

งบด าเนินงาน 29,994,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,994,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,684,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,736,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,600,000                    

เสริมสรา้งสมรรถนะของอ าเภอในการบริการและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

1,869,113,700            

สนบัสนุนการปฏบิตังิานของอ าเภอ 697,916,000              

งบด าเนินงาน 615,989,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,240,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 19,342,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 46,114,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,442,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 18,770,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,511,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 2,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 403,749,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 72,792,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 22,099,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 8,988,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 249,900,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 49,970,000                   

งบลงทนุ 9,984,000                 

ครุภณัฑ์ 9,984,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,984,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การบริหารงานอาสารกัษา

ดนิแดน (อส.) เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,724,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลอ าเภอเพือ่การบริหารงานปกครอง เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,724,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบติดตามโครงการในสงักดักรมการปกครอง เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,536,000                    

งบรายจ่ายอื่น 71,942,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจาก 0 755,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนแม่บทของกรมการ

ปกครองต่อประชาคมอาเซยีน 0 2,733,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนกบั

ประชาชนในพื้นที่ชายแดน 0 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นขยายผลศูนยเ์รียนรูโ้ครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริระดบัอ าเภอ บาท 0 8,780,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้า

พฒันาตามพระราชด าริ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดุเคานเ์ตอรบ์ริการอ าเภอยิ้ม 0 17,720,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้จดุเคานเ์ตอรบ์ริการอ าเภอยิ้ม 0 11,553,000                   

การด าเนินการตามกฎหมายในหนา้ทีข่องฝ่ายปกครอง 80,949,200                

งบด าเนินงาน 80,949,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,949,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 5,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 44,234,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,983,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,798,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,808,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ คร ัง้ 0 6,928,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,597,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,964,000                    

เสริมสรา้งสมรรถนะก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ 180,197,300              

งบด าเนินงาน 5,770,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,770,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,609,500                    

งบรายจ่ายอื่น 174,426,800              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเลอืกต ัง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 0 48,914,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ คน 0 94,919,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯลฯ 0 23,092,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลการปฏบิตัิหนา้ที่ของก านนั 

ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ 0 7,501,100                    

สนบัสนุนการบริหารจดัการกรม 522,332,100              

งบด าเนินงาน 522,332,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 503,659,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 16,317,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,133,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,307,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 974,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,424,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 3,169,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 446,304,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 205,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 105,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 874,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 43,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,215,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 310,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 535,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 35,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 2,444,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 18,672,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,124,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 13,075,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 72,000                        

พฒันาสมรรถนะขา้ราชการ 99,420,500                

งบด าเนินงาน 67,020,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,238,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 208,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 322,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 455,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,465,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 56,144,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 159,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 250,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,782,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,876,000                    

งบอดุหนุน 32,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดบัปริญญาตรีส าหรบั

ก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ ทุน 0 32,400,000                   



549 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

การอ านวยการศูนยบ์ริการประชาชน 7,497,700                 

งบด าเนินงาน 7,497,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,497,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,117,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 960,000                      

สนบัสนุนการจดัระบบการปกครองทอ้งที่ 257,329,300              

งบด าเนินงาน 257,329,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 257,329,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,817,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,375,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,167,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 349,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 370,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,914,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุคณะกรรมการหมู่บา้น 0 216,985,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานสปัดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนา 0 11,505,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการคดัเลอืกหมู่บา้นดเีด่น 

(บา้นสวย เมอืงสุข) 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,805,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 0 506,900                      

ส่งเสริมวถิชีวีติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 15,400,000                

งบด าเนินงาน 15,400,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,258,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,801,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกหมู่บา้นดเีด่น (วถิปีระชาธปิไตย) 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,020,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 120,000                      

การแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบและบริหารจดัการทวงถามหน้ี 8,071,600                 

งบด าเนินงาน 8,071,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,071,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 180,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 7,891,200                    

กรมการพฒันาชมุชน 6,761,813,000            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 26,780,400                

โครงการส่งเสริมและพฒันาหมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผน่ดนิ 26,780,400                

ส่งเสริมและพฒันาหมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผน่ดนิ 26,780,400                

งบด าเนินงาน 26,780,400                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,780,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 22009 22,390,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกจิกรรมหมู่บา้นตน้กลา้กองทุน

แม่ของแผ่นดนิ หน่วย 0 4,390,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 210,928,400              

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสมัพนัธภ์าคเหนือ 26,366,000                

เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วและบริการภาคเหนือ 26,366,000                

งบด าเนินงาน 26,366,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,366,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 21,630,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,736,000                    

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 184,562,400              

พฒันายกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 184,562,400              

งบด าเนินงาน 184,562,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,562,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 155,554,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 29,008,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,612,689,300            

โครงการสรา้งสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 935,285,300              

สรา้งและพฒันาผูน้ าสมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 867,625,300              

งบด าเนินงาน 867,625,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 867,625,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 280000 643,625,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุสนบัสนุนการฝึกอบรมครวัเรือนสมัมาชพี หน่วย 0 224,000,000                 

บูรณาการแผนชมุชนระดบัต าบล 67,660,000                

งบด าเนินงาน 67,660,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 67,660,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6766 67,660,000                   

โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการการเงนิชมุชน 133,213,500              

ส่งเสริมการด าเนินงานศูนยจ์ดัการกองทนุชมุชน 133,213,500              

งบด าเนินงาน 133,213,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 133,213,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10000 133,213,500                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการและพฒันาผลติภณัฑช์มุชน 432,988,000              

พฒันาผลติภณัฑช์มุชน 409,623,000              

งบด าเนินงาน 409,623,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 409,623,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 364,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,323,000                   

พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 23,365,000                

งบด าเนินงาน 23,365,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 23,365,000                   

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลติภณัฑช์มุชน 464,560,000              

ส่งเสริมและพฒันาช่องทางการตลาด 464,560,000              
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งบด าเนินงาน 464,560,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 464,560,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 77807 464,560,000                 

โครงการพฒันาหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 646,642,500              

พฒันาหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 646,642,500              

งบด าเนินงาน 646,642,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 646,642,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 408,002,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง หน่วย 0 219,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าสือ่การเรียนรูศู้นยเ์รียนรูช้มุชน หน่วย 0 14,750,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุส านกังานศูนยเ์รียนรููช้มุชน หน่วย 0 4,390,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 119,861,700              

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 119,861,700              

กองทนุชมุชนหนุนเสริมอาชพีผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 119,861,700              

งบด าเนินงาน 119,861,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 119,861,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 47,733,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุฝึกอบรมอาชพีผูม้รีายไดน้อ้ย หน่วย 0 72,127,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 2,831,371,800            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 2,831,371,800            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ 2,831,371,800            

งบบคุลากร 2,622,873,100            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 2,605,055,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ คน 6852 2,505,973,300               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ คน 111 11,846,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) คน 233 4,286,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน คน 397 9,552,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนขา้ราชการ คน 800 40,784,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ คน 36 112,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (พ.ต.ก) คน 11 630,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 109 31,809,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) คน 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน คน 2 48,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 17,817,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ คน 84 17,817,500                   

งบด าเนินงาน 208,498,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 208,498,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น คน 4300 141,128,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 13700 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ คน 11 244,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ คน 395 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม คน 84 756,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 960,181,400              

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 960,181,400              

บริหารการจดัเกบ็และใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 431,626,800              

งบด าเนินงาน 431,626,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 431,626,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมบริหารการจดัเกบ็และใชป้ระโยชนข์อ้มูล

เพือ่การพฒันาชมุชน ครวัเรือน 12900000 431,626,800                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 528,554,600              

งบด าเนินงาน 375,491,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 300,055,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา คน 955 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ คน 6214 155,022,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง คนั 1290 16,224,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ หน่วย 980 4,197,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง หลงั 50 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 358 21,896,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม หลกัสูตร 3 12,409,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั คนั 1290 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ เครื่อง 2352 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซกัเครื่องนอน ชดุ 4000 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ ตร.ม. 8970 4,305,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ย ระบบ 3 2,244,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน หน่วย 980 17,700,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ หน่วย 1290 37,976,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั หน่วย 980 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หน่วย 26 289,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา หน่วย 13 204,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ เครื่อง 4990 15,464,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 75,435,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 967 8,884,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 89 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 967 25,084,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 968 36,966,300                   

งบลงทนุ 153,063,600              

ครุภณัฑ์ 153,063,600                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,400,000                   

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

แผ่นต่อนาท ีกรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 794 79,400,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 69,145,600                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มโปรแกรมส านกังาน กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1458 48,114,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลเพือ่การพฒันาชมุชน 

กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 13,895,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบการวเิคราะหข์อ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

 (Ad Hoc Analysis Report) กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,136,600                    

รายการระดบัที1่: พฒันาเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ตพื้นฐานและบริการที่รองรบั 

IPv6 กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,230,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens กรมการพฒันาชมุชน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 76 3,230,000                    

กรมทีด่นิ 5,623,451,300            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,709,900                

โครงการเดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 54,709,900                

เดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,709,900                

งบด าเนินงาน 54,709,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,709,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 310,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,198,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 449 31,806,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์(ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑ์ 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ (ค่าใชจ่้ายของที่ท  าการศูนย/์ค่าแจกโฉนด) 0 378,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 599,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 70,129,600                

โครงการจดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่การจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิ

แหง่ชาต ิ(คทช.) 1,950,000                 จดัท าขอ้มลูทีด่นิเพือ่การจดัทีด่นิตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ

(คทช.) 1,950,000                 

งบด าเนินงาน 1,950,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 12 1,950,000                    

โครงการสนบัสนุน คทช.จงัหวดัในการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล 26,762,000                

สนบัสนุน คทช. จงัหวดัในการจดัทีด่นิท ากนิใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล 26,762,000                

งบด าเนินงาน 26,762,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,762,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,329,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,716,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 565,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 60 8,376,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุชี้แจงประชาชนในพื้นที่ จงัหวดั 44 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ อตัรา 0 1,700,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,663,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,092,600                    

โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ดัใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจน 41,417,600                

บริหารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 18,260,700                

งบด าเนินงาน 18,260,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,260,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,472,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 143 7,916,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการเขยีนแปลนและแผนผงั โครงการ 10 34,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 386,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 390,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 220,300                      

จดัทีด่นิท ากนิและทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัประชาชนทีย่ากจน 23,156,900                

งบด าเนินงาน 18,856,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,856,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,761,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,403,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 205,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 30 2,280,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ยและเคลือ่นยา้ยเครื่องจกัรกล คนั 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 212,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 187,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 170,800                      

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษารถแทรกเตอรบ์ุกเบกิ  แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 5 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษารถแทรกเตอรเ์กลีย่ดนิ  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษารถแทรกเตอรข์ดุตกัดนิ  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 4 1,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 242,304,900              

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 234,742,500              

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 234,742,500              

งบด าเนินงาน 6,992,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,992,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,264,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,003,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 725,500                      

งบลงทนุ 227,750,000              
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ครุภณัฑ์ 227,750,000                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาแอปพลเิคชัน่ของระบบโครงขา่ยดาวเทยีมแบบ

จลน ์แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 740,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 227,010,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมแบบเคลือ่นที่ แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 420 227,010,000                 

โครงการจดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน 1: 4,000 5,790,000                 

จดัท าฐานขอ้มลูแนวเขตทางสาธารณประโยชน ์มาตราส่วน 1:4,000 5,790,000                 

งบด าเนินงาน 1,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 10 1,686,000                    

งบลงทนุ 3,990,000                 

ครุภณัฑ์ 3,990,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส ารวจการบุกรุกโดยอากาศยานไรค้นขบั   แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,990,000                    

โครงการพฒันาฐานขอ้มลูทีด่นิและแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนั 1,772,400                 

พฒันาฐานขอ้มลูทีด่นิและแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนั 1,772,400                 

งบด าเนินงาน 1,772,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,772,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 11 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 42,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 255,588,700              

โฉนดทีด่นิทีไ่ดร้บัการพฒันารูปแปลงทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 215,226,900              

เดนิส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดทีด่นิและออกโฉนดทีด่นิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 171,520,500              

งบด าเนินงาน 171,520,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 171,520,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,034,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 72,913,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,870,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,846,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 903 54,925,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 268,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการตามโครงการมอบโฉนด 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,910,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,452,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 14,631,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 975,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 684,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 1,070,000                    

จดัท าและใหบ้ริการระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ 43,706,400                

งบด าเนินงาน 43,706,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,706,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 240 22,656,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาอืน่ๆ (ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องอดั

ยอ่ ขยายลา้งภาพสดีจิทิลั , ค่าบ ารุงรกัษาระบบโครงขา่ยงานรงัวดัดว้ย 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 93,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรใ์นการจดัท า 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 655,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 4,276,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,675,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 405,000                      

ทีด่นิของรฐัทีไ่ดร้บัการบริหารจดัการ 40,361,800                

รงัวดัออกและตรวจสอบหนงัสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวงและควบคุมคุม้ครองทีด่นิของรฐั 29,314,200                

งบด าเนินงาน 29,314,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,314,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 127,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,622,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 364,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 781,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 156 9,281,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 381,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,127,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 682,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 240,000                      

น าเขา้ขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิของรฐัระบบดจิทิลั 11,047,600                

งบด าเนินงาน 11,047,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,047,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 397,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,163,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 32 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑส์ านกังาน 0 53,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 635,500                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,063,000                
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,063,000                

ปรบัปรุงระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 600,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ถงั 240 600,000                      

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 2,104,000                 

งบลงทนุ 2,104,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,104,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,616,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร แขวงคลอง

สองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 758,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   แขวงล า

ผกัช ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 857,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 487,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร แห่ง 1 487,600                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 25,359,000                

งบลงทนุ 25,359,000                

ครุภณัฑ์ 24,966,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 24,966,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล(ขาว-ด า)ความเร็ว 20 

แผ่นต่อนาท ีแขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูโ้ทรศพัทส์าขา   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ชดุ 13 648,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 

20 แผ่น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 80 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรบ์ริการประชาชนพรอ้มเกา้อี้ แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 50 5,610,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้โตะ๊  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 31 1,643,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้พื้น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 450,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แถวประชาชน 4 ที่น ัง่ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 570 3,648,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ เครื่อง 58 1,658,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ เครื่อง 50 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ เครื่อง 50 1,135,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ เครื่อง 50 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื พรอ้มอปุกรณ์และติดต ัง้   แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 54 648,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 2,115,000                    
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 392,500                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 148,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   แขวง

คลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 148,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 244,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,011,600                 

โครงการขา้ราชการกรมทีด่นิบริการประทบัใจ โปร่งใส เป็นธรรม 2,011,600                 

จดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รื่องกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 2,011,600                 

งบด าเนินงาน 2,011,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,011,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,011,600                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 4,130,028,200            

ค่าใชจ่้ายเพือ่การบริหารทรพัยากรบคุคลขององคก์ร 4,130,028,200            

รายจ่ายเพือ่การจดัทีด่นิท ากนิและทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัประชาชนทีย่ากจน 72,473,900                

งบบคุลากร 70,287,200                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 45,110,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 42 19,622,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 0 87,900                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 61 25,400,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 25,176,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 104 24,858,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 3 318,600                      

งบด าเนินงาน 2,186,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,186,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 9 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 30 549,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 107 1,258,900                    

รายจ่ายเพือ่การเดนิส ารวจจดัท ารูปแปลงโฉนดทีด่นิและออกโฉนดทีด่นิใหเ้ป็น

มาตรฐานเดยีวกนั 246,019,500              

งบบคุลากร 240,425,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 238,487,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 704 235,814,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 0 2,143,500                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 2 529,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,938,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 10 1,938,400                    

งบด าเนินงาน 5,594,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,594,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 151 5,497,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 10 97,000                        

รายจ่ายเพือ่การจดัท าและใหบ้ริการระวางแผนทีส่  าหรบัการออกโฉนดทีด่นิ 82,179,400                

งบบคุลากร 81,180,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 79,329,900                   
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 197 76,422,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 0 1,544,100                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 5 1,363,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,850,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 9 1,850,900                    

งบด าเนินงาน 998,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 12 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 15 53,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 9 81,000                        

รายจ่ายเพือ่การรงัวดัออกและตรวจสอบหนงัสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวงและควบคุม

คุม้ครองทีด่นิของรฐั 65,288,100                

งบบคุลากร 64,313,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 59,573,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 113 58,330,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 0 967,500                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 275,600                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 4,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 23 4,740,000                    

งบด าเนินงาน 975,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 975,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 19 768,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 23 207,000                      

รายจ่ายเพือ่การน าเขา้ขอ้มลูแผนทีรู่ปแปลงทีด่นิของรฐัระบบดจิทิลั 15,264,300                

งบบคุลากร 15,180,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 14,242,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 35 13,801,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 10 440,400                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 938,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 4 938,200                      

งบด าเนินงาน 84,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 4 36,000                        

รายจ่ายเพือ่การบริการดา้นทะเบยีนทีด่นิในส านกังานทีด่นิ 2,248,066,700            

งบบคุลากร 2,192,264,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 2,139,304,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 7371 1,936,208,500               

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกจากเงนิเดอืน 1552 66,464,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 478 136,245,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิส่วนควบอืน่นอกเหนือจากค่าจา้งประจ า 16 386,400                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 52,959,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 271 50,182,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 15 2,777,700                    

งบด าเนินงาน 55,802,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,802,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 2886 42,894,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 218 2,224,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,364,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัการปฏบิตัิงานในพื้นที่

พเิศษ(ภาคใต)้ 252 4,536,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 409 3,782,900                    

รายจ่ายเพือ่การบริการดา้นรงัวดัทีด่นิในส านกังานทีด่นิ 1,394,058,300            

งบบคุลากร 1,346,638,300            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,323,941,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3159 1,236,899,900               

รายการระดบัที1่: ส่วนควบเงนิเดอืน อตัรา 665 28,484,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 205 58,390,900                   

รายการระดบัที1่: ส่วนควบค่าจา้งประจ า อตัรา 7 165,600                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 22,697,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 116 21,403,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 7 1,293,600                    

งบด าเนินงาน 47,420,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,420,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1237 44,522,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 93 953,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัการปฏบิตัิงานในพื้นที่

พเิศษ(ภาคใต)้ 108 1,944,000                    

รายจ่ายเพือ่การเดนิส ารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,678,000                 

งบบคุลากร 6,360,000                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 40 6,360,000                    

งบด าเนินงาน 318,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 318,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 40 318,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 840,615,400              

โครงการส่งช่างรงัวดัเฉพาะกจิไปช่วยเร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ 2,518,400                 

เร่งรดังานรงัวดัของส านกังานทีด่นิ 2,518,400                 

งบด าเนินงาน 2,518,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,518,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,518,400                    

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 838,097,000              

บริการดา้นทะเบยีนทีด่นิในส านกังานทีด่นิ 642,810,700              

งบด าเนินงาน 610,592,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 428,533,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,011,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 18,026,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 21,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,487,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,428,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 12,597,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 1338 77,100,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,960,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 307,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 44,883,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ (แทนการจา้งลูกจา้งช ัว่คราว)  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร อตัรา 815 103,441,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสถานที่สอบ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมระบบไฟฟ้า 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการขนเงนิของ ธ.กรุงไทย 0 4,821,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าท าน า้เยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 7,297,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคาร แห่ง 0 5,574,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 67,398,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 16,459,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 438,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 207,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 16,733,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้า  ประเภทหลอดไฟฟ้าและบลัลาสต์ ชิ้น 0 600,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 182,059,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการโทรศพัท์ 0 11,644,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 7,264,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการไปรษณีย์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 82,314,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 76,836,000                   

งบลงทนุ 32,218,000                

ครุภณัฑ์ 32,218,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,167,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงเอกสาร  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสาร   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ชดุ 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็กระดาษ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 3,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 27,206,000                   

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 30 24,630,000                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 470,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงพรอ้มอปุกรณ์เสริม   แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีทีศันพ์รอ้มอปุกรณ์เสริม  แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 220,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 375,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารแบบสงัเคราะหค์วามถี ่ชนิดมอืถอื แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 25 375,000                      

บริการดา้นรงัวดัทีด่นิในส านกังานทีด่นิ 138,315,300              

งบด าเนินงาน 138,315,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,841,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 46,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้กครองทอ้งที่ 0 2,695,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,767,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 813,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสถานที่สอบ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที่ธุรการปฏบิตัิงานฝ่ายรงัวดั 0 22,391,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อืน่ๆ อตัรา 329 33,564,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,079,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,054,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 7,430,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 518,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 732,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 4,550,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 29,473,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการโทรศพัท์ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,623,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,433,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 17,416,600                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 56,971,000                

งบด าเนินงาน 56,971,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,971,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานธุรการ(ท าหนา้ที่จดัเกบ็เอกสาร) 0 41,971,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเพือ่การจดัเกบ็สารบบ 0 10,000,000                   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 7,085,079,100            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 5,037,746,900            

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4,864,615,500            

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 4,864,615,500            

งบลงทนุ 4,864,615,500            

ครุภณัฑ์ 4,864,615,500               

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,808,329,000               

รายการระดบัที1่: รถดบัไฟป่าพรอ้มอปุกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 8 142,640,000                 

รายการระดบัที1่: เรือทอ้งแบนพรอ้มเครื่องยนตแ์ละอปุกรณ์ แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ล า 90 80,631,000                   
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รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิโฟมและเคมขีนาดใหญ่ แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร คนั 2 83,130,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ช่วยดบัเพลงิ ขนาด 10,000 ลติร แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 9 98,010,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตด์บัเพลงิอาคาร แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 9 124,794,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานถอดประกอบไดพ้รอ้มชดุทอดสะพาน (Bailey 

bridge) ขนาดผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร ความยาว 48 เมตร แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 297,960,000                 

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิชนิดหอน า้ ขนาดความสูงไม่นอ้ยกวา่ 90 เมตร

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 4 671,480,000                 

รายการระดบัที1่: รถตรวจการสมรรถนะสูง ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ เครื่องยนต์

ดเีซล แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 18 27,594,000                   

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการเคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัพรอ้มอปุกรณ์ แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 20 108,520,000                 

รายการระดบัที1่: รถขดุลอ้ยางกูภ้ยัชนิดปรบัระดบัฐานลอ้ยกสูงได ้ไม่นอ้ย

กวา่ 2,200 มม. ขนาดก าลงัขบัเคลือ่นไม่นอ้ยกวา่ 95 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์

ขดุ-เจาะ-ตกั และตดั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 18 503,370,000                 

รายการระดบัที1่: รถยนตด์บัเพลงิขนาดอตัราสูบฉีดน า้/โฟมไม่นอ้ยกวา่ 

10,000 ลติร/นาท ีพรอ้มติดต ัง้ระบบผสมโฟม   แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 12 1,076,100,000               

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการบรรเทาอทุกภยั พรอ้มเครื่องสูบน า้ขนาด

ใหญ่   แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 13 594,100,000                 

ครุภณัฑส์นาม 64,641,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืและอปุกรณ์ส าหรบัการเขา้กูภ้ยัและช่วยชวีติ   

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 13 2,782,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืและอปุกรณ์ส าหรบัการวา่ยน า้ ลอยตวั และด า

น า้ลกึ แขวงดุสติ  เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 9 10,209,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืและอปุกรณ์ส าหรบัการปฐมพยาบาลและฝึกกูช้พี

   แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 8 1,385,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอื อปุกรณ์ และเครื่องจกัรกลส าหรบัสนบัสนุนการ

กูภ้ยัทางน า้ทางทะเล/กูภ้ยัใตน้ า้ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 24 50,265,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 991,645,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่เครื่องจกัรกล แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 283 136,150,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ขบัดว้ยเครื่องยนตด์เีซล อตัราการสูบ 28,000

 ลติร/นาท ีที่ระยะสูบส่งไม่นอ้ยกวา่ 12 เมตร ติดต ัง้บนเทรลเลอรล์ากจูง

พรอ้มอปุกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 155 188,480,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มปรบัปรุงสภาพเครื่องจกัรกลพเิศษ   แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 89,100,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุยานยนตด์บัเพลงิพรอ้มระบบควบคุมระยะไกลและ

อปุกรณ์   แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 577,915,000                 

การเตอืนภยัพบิตัิ 173,131,400              

เฝ้าระวงัและเตอืนภยั 173,131,400              

งบด าเนินงาน 173,131,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 160,359,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,604,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 144,548,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,936,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 12,771,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,077,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,714,600                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 1,477,144,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั จดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

 และภยัพบิตัิ 1,477,144,000            

รายจ่ายค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เพือ่ป้องกนั ฟ้ืนฟู และจดัการภยัพบิตัิ 1,477,144,000            

งบบคุลากร 1,437,458,400            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,144,960,900               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2167 753,918,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 275 20,628,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 31 654,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 35 840,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 461 28,788,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1010 339,729,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 9 113,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 12 288,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 292,497,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1257 291,425,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพี อตัรา 133 1,071,600                    

งบด าเนินงาน 39,685,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,685,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 832 27,342,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 80 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1257 11,071,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 570,188,200              

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 444,744,200              

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการเตอืนภยัและการป้องกนัสาธารณภยั 73,204,800                

งบด าเนินงาน 26,190,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,136,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 16,678,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 457,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,054,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 9,054,000                    

งบลงทนุ 42,586,200                

ครุภณัฑ์ 42,586,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,455,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศในภาวะวกิฤตส่วน

ขยายระยะที่ 2 (Crisis Information Management System : CIMS 

Phase 2) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 21,455,400                   
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 16,350,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่าและไฟฟ้ากระชาก แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: เสาอากาศโครงสรา้งสามเหลีย่มขนาดความสูง 60 เมตร  

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตน้ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เสาอากาศโครงสรา้งสามเหลีย่มชนิด Self support ขนาด

ความสูง 45 เมตร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตน้ 1 2,400,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,780,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้ ส าหรบัหอ้งประชมุ 1 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,780,800                    

งบรายจ่ายอื่น 4,428,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาใหบ้ริการขา่ยสือ่สารกลางและรบั

แจง้เหตุสาธารณภยั (รบัสาย 1784) งาน 0 4,428,000                    

วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซอ้มแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 34,015,300                

งบด าเนินงาน 9,165,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,165,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,706,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 2,542,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกจิกรรม 0 286,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 792,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 253,400                      

งบรายจ่ายอื่น 24,849,700                

รายการระดบัที1่: การฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัศูนย์

 ปภ.เขต/จงัหวดั/อ าเภอ แห่ง 0 18,100,000                   

รายการระดบัที1่: การฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตามแผนฉุกเฉิน 0 939,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบญัชาการเหตุการณ์ กจิกรรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบั

กลุม่จงัหวดัของศูนย ์ปภ.เขต/จงัหวดั/อ าเภอ 94 3,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกซอ้มการบริหารวกิฤตการณ์ระดบัชาติ

ดา้นสาธารณภยั ประจ าปี พ.ศ. 2562 (Crisis Management Exercise : 0 700,000                      

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 275,916,400              

งบด าเนินงาน 200,918,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 182,819,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 14,203,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 1,006,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวนิยัขา้ราชการ 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 19,540,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 31,963,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,001,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 5,265,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 11,863,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,884,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,973,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 378,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,779,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 893,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกจิกรรม 0 337,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,837,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,949,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 932,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,165,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 12,278,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 220,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,098,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,774,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 900,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,532,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,891,200                   

งบลงทนุ 27,017,600                

ครุภณัฑ์ 27,017,600                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ประจ าต าแหน่งระดบัรองอธบิด ีปริมาณกระบอกสูบ

ไม่เกนิกวา่ 2,200 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่เกนิ 130 กโิลวตัต ์

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 3 3,990,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 23,027,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอือปุกรณ์ส าหรบัชดุ USAR  แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 23,027,600                   

งบรายจ่ายอื่น 47,980,500                

รายการระดบัที1่: การเสริมสรา้งชดุเผชญิสถานการณ์วกิฤต (Emergency 

Response Team : ERT) 0 3,220,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพทมีกูช้พีกูภ้ยั รุ่น 0 2,054,400                    

รายการระดบัที1่: การเสริมสรา้งประสทิธภิาพอาสาสมคัรการป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 0 11,642,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพชมุชนดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 0 19,483,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายค่ายเยาวชนอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสา 0 4,976,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชดุเผชญิสถานการณ์

วกิฤต (Emergency Response Team : ERT ) สู่ประชาคมอาเซยีน 0 3,659,500                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาวจิยัการประเมนิความตอ้งการหลงัเกดิสาธารณ

ภยั (Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) เพือ่จดัท ากรอบ

การฟ้ืนฟูหลงัเกดิสาธารณภยั (Post Disaster Recovery Framework : 0 1,523,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการควบคุมการด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟู

บูรณะแหลง่น า้เดมิ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และอทุกภยั แห่ง 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการควบคุมการด าเนินงานโครงการป้องกนั

และลดผลกระทบจากน า้ท่วม น า้ป่าไหลหลากและโคลนถลม่โดยวธิใีช ้ แห่ง 51 1,020,000                    

ก าหนดมาตรการรณรงคค์วามปลอดภยัทางถนน 61,607,700                

งบรายจ่ายอื่น 61,607,700                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการแกไ้ขปญัหาอบุตัิเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลและช่วงปกติ 13 61,607,700                   

ใหก้ารบรรเทา และฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐานหลงัภยัพบิตัผิา่นพน้ไปแลว้ 125,444,000              

สนบัสนุนเครื่องมอื อปุกรณ์ เพือ่ปฏบิตักิารบรรเทา และฟ้ืนฟูสาธารณภยั 413,700                   

งบด าเนินงาน 413,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 413,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 60,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 179,000                      

ประสานงานและช่วยเหลอื สงเคราะหผู์ป้ระสบภยั 125,030,300              

งบด าเนินงาน 71,047,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,576,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 11,162,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 13,156,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,555,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 321,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,220,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกจิกรรม 0 1,597,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,220,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,372,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,396,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 25,471,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,601,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,477,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,501,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 15,891,200                   

งบอดุหนุน 52,217,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,893,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิศูนยล์ดภยัพบิตัิแห่ง

เอเชยี(Asian Disaster Reduction Center : ADRC) 1 318,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิศูนยป์ระสานงานอาเซยีนเพือ่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance : AHA Centre) 1 1,575,000                    

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 50,324,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสงเคราะหช่์วยเหลอืทายาทผูเ้สยีชวีติ จาก 4 

เหตุการณ์ ตามมติคณะรฐัมนตรี 11 324,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสงเคราะหร์าษฎรประสบภยัธรรมชาติและสา

ธารณภยัอืน่ๆ 0 50,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,765,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว รายการ 0 1,608,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกซอ้มแผนเผชญิเหตุระดบัภูมภิาค

เอเซยี-แปซฟิิก พ.ศ. 2562 0 156,800                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 4,891,465,300            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 2,276,829,000            

โครงการสนบัสนุนกจิกรรมพเิศษหลวง 2,276,829,000            

สนบัสนุนกจิกรรมพเิศษหลวง 2,276,829,000            

งบอดุหนุน 2,276,829,000            

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,029,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑส์นบัสนุนโครงการพเิศษหลวง โครงการ 1 12,029,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,264,800,000               

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งสนบัสนุนโครงการพเิศษหลวง โครงการ 1 1,997,900,000               

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาสนบัสนุนโครงการพเิศษหลวง โครงการ 1 266,900,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 158,798,200              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,823,200                 

ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,823,200                 

งบด าเนินงาน 1,823,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,823,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 132,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,075,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 464,800                      

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาจดัท าแผนแม่บทและส ารวจออกแบบการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รายการ 1 7,000,000                    

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 149,975,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 86,025,000                

งบด าเนินงาน 11,069,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,069,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 1,299,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,649,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 119,800                      

งบลงทนุ 74,956,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,956,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบและควบคุมงาน รายการ 1 30,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 44,956,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้

ชายแดน ระยะที่ 6 รายการ 1 31,956,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้

ชายแดน ระยะที่ 7 รายการ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัท าแผนแม่บทการป้องกนัการกดัเซาะ

พื้นที่ตลิง่ริมแม่น า้ชายแดน รายการ 1 6,000,000                    

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 63,950,000                

งบลงทนุ 63,950,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,950,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 63,950,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล รายการ 1 39,950,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ระยะที่ 2 รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาประเมนิผลและติดตามผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ก าหนดแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ ระยะที่ 1 รายการ 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 594,549,900              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 117,972,700              

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 16,011,800                

งบด าเนินงาน 16,011,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,011,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 329,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 1,405,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 13,703,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 218,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 293,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 44,000                        

ก าจดัวชัพชื 101,960,900              

งบลงทนุ 101,960,900              

ครุภณัฑ์ 64,699,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 64,699,000                   

รายการระดบัที1่: เรือก าจดัผกัตบชวาและวชัพชื แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ล า 2 27,280,000                   

รายการระดบัที1่: เรือพอนทูนบรรทุกรถขดุพรอ้มรถขดุ แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ล า 3 25,419,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์ทรลเลอร ์10 ลอ้ หวัลาก พรอ้มชานบรรทุกต า่

ช่วงยาว แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 12,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,261,900                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 37,261,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัสิง่กดีขวางการจราจรทางน า้ รายการ 1 37,261,900                   

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 25,332,300                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 25,332,300                

งบด าเนินงาน 13,094,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,734,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 302,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,616,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 474,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,676,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 0 207,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 198,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,850,100                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 668,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 360,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 360,300                      

งบลงทนุ 12,237,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,237,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,237,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจรงัวดัแปลงที่ดนิของโครงการจดัรูป

ที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่ รายการ 1 12,237,700                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 411,244,900              

วางและจดัท าผงัเมอืง 202,406,100              

งบด าเนินงาน 61,475,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,211,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 902,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,191,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน 0 349,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,686,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,929,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,912,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 13,455,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,877,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,533,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 397,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 9 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถใหม่ (21 คนั) คนั 21 3,638,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,880,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 594,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 200,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 231,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 182,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,569,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 13,264,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,416,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 540,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,750,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,927,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอนิเตอรเ์น็ตและวงจรเช่า 0 2,629,700                    

งบลงทนุ 41,586,400                

ครุภณัฑ์ 31,586,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,856,400                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 4 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งฝึกอบรม แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ตวั 42 126,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ Precision air ชนิด up flow ขนาด 

90,000BTU/H พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง ชดุ 4 2,696,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,933,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 120 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 150 5,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 341 852,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แขวงหว้ย

ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 744,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล

ระดบัสูง พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 446,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรส์แีบบ Network ขนาด A3 แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (INKJET Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 71,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพลอ็ตเตอร ์ส ีขนาด A0 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพลอ็ตเตอร ์ส ีขนาด A1 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 775,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 35 693,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 35 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 35 276,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล GIS เชงิ

กราฟิกพรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 36 1,324,800                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัการบุกรุก(Intrusion 

Prevention System : IPS) แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้าย (Wireless Network) ระยะที่ 2 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,400,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 796,200                      
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวดิโิอ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 556,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงแบบ_full frame  เลนส ์25-105 1.46 

กลอ้งโปรภาพน่ิง ระบบฟูลเฟรมพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (แฟลช+กระเป๋า) 

กริฟ แผ่นบนัทกึมูบชดุเลนส ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 240,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาหอ้งคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย กรมโยธาธกิาร

และผงัเมอืง แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

งบอดุหนุน 13,800                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมพฒันาเมอืงระหวา่ง 0 12,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาคมอาเซยีน - ประเทศไทย 0 1,000                         

งบรายจ่ายอื่น 99,330,400                

รายการระดบัที1่: การวางผงัภาคเหนือ ผงั 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: การวางผงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผงั 1 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: การวางผงัภาคใต ้ ผงั 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบการใหบ้ริการภูมสิารสนเทศกลางดา้น โครงการ 1 28,780,400                   

รายการระดบัที1่: การขบัเคลือ่นงานผงัเมอืงรวมจงัหวดัสู่กระบวนการตาม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามสถานการณ์การพฒันาภาคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: การวางผงัภาคตะวนัออก ผงั 1 19,350,000                   

รายการระดบัที1่: การวางผงัภาคกลาง ผงั 1 19,800,000                   

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 208,838,800              

งบด าเนินงาน 65,258,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 65,258,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,567,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 572,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 22,438,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 29,018,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,721,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,441,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่ภาพถา่ยออรโ์ธสี 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 8,744,200                 

ครุภณัฑ์ 8,744,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,173,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 40 แผ่นต่อนาท ีแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 325,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เครื่อง 7 9,200                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 3 67,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์ผนที่  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  เครื่อง 2 400,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,139,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 80,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 99,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ  (Inkjet Printer) แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ส ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 35 หนา้ต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ขนาด

 A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือ LED ส ีส าหรบักระดาษ

ขนาด A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องพลอ็ตเตอร ์(Ploter) ส ีขนาด A1 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพลอ็ตเตอร ์(Ploter) ส ีขนาด A0 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 34 986,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานออกแบบและ

ประมวลผลพรอ้มโปรแกรมระบบปฏบิตัิการคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊พรอ้มจอ

ขนาด 24 น้ิว แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงพญาไท เขตพญาไท ชดุ 6 22,800                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 592,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3,400 ANSI Lumens แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,600 ANSI Lumens แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,900 ANSI Lumens แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 174,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ถา่ยภาพมมุสูง (โดรน) DJI รุ่น Phantom 4 Pro

 พรอ้มกลอ่งเกบ็อปุกรณ์ แบบพกพาสะพายหลงั แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 2 140,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอลพรอ้ม USB ในตวั แขวงพญาไท

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรโขง่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 5,000                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 2,794,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม (GPS) และ

ถา่ยภาพพรอ้มฝงัค่าพกิดั แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมพรอ้มกระเป๋า  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 146,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอรแ์บบมอืถอื  แขวงหว้ย

ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 250,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมระบบ GNSS แบบมอืถอื  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 493,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัรถยนตอ์ตัโนมตัิ  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 1,800,000                    

งบรายจ่ายอื่น 134,836,400              

รายการระดบัที1่: โครงการติดตามและประเมนิผลผงัเมอืงรวมจงัหวดั และ

ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน โครงการ 1 9,692,500                    

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน ระดบัอ าเภอ รายการ 1 125,143,900                 

กองทนุจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นที่ 40,000,000                

กองทนุจดัรูปทีด่นิเพือ่พฒันาพื้นที่ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: กองทุนจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่ กองทุน 1 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 313,213,700              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 276,181,100              



575 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 276,181,100              

งบด าเนินงาน 16,960,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,960,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 347,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,288,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 166,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 803,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 707,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 918,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 189,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 20,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 19,800                        

งบลงทนุ 259,221,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 259,221,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 88,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ควบคุมงานและบ ารุงรกัษา รายการ 1 88,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 171,221,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเจาะส ารวจชัน้ดนิ 360 หลมุ รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4,800 เมตร รายการ 1 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้ง เขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม และ

รอ้ยเอด็ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,500 เมตร รายการ 1 1,804,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัตรงั พทัลงุ และสงขลา ความยาวไม่

นอ้ยกวา่ 1,980 เมตร รายการ 1 3,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้ง เขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก ก าแพงเพชรและ

เพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 1,980 เมตร รายการ 1 3,496,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบเขือ่นริมแม่น า้ภายในประเทศ 

ระยะที่ 6 สญัญา 1 ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 30,000 เมตร รายการ 1 35,946,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบเขือ่นริมแม่น า้ภายในประเทศ 

ระยะที่ 6 สญัญา 2 ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 30,000 เมตร รายการ 1 35,952,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบเพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่

ริมแม่น า้ช ีระยะที่ 2 รายการ 1 31,963,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4,500 เมตร รายการ 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม และ

รอ้ยเอด็ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร รายการ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัตรงั พทัลงุ และสงขลา ความยาวไม่

นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร รายการ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริม

แม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก ก าแพงเพชร และ

เพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร รายการ 1 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นริม

แม่น า้ภายในประเทศ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นริม

แม่น า้ภายในประเทศ บริเวณพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลเขือ่นป้องกนั

ตลิง่และบ ารุงรกัษาระบบ ระยะที่ 4 รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั

ตลิง่ริมแม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั

ตลิง่ริมแม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั

ตลิง่ริมแม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคใตต้อนบน รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั

ตลิง่ริมแม่น า้ภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคใตต้อนลา่ง รายการ 1 1,900,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 37,032,600                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 37,032,600                

งบด าเนินงาน 11,032,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,032,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 370,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 830,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 7,576,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 181,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 139,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 777,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 922,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 163,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 22,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 48,400                        

งบลงทนุ 26,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนลุม่น า้ภาคเหนือ  ระยะที่ 1 รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนลุม่น า้ภาคกลาง  ระยะที่ 1 รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนลุม่น า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมและระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนลุม่น า้ภาคใต ้ระยะที่ 1 รายการ 1 6,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 1,230,950,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 1,230,950,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,230,950,500            
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งบบคุลากร 1,213,632,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 964,439,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1903 700,543,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษ อตัรา 404 30,638,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 43 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 392 30,099,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 28 546,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว อตัรา 27 209,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ พ.ต.ก. อตัรา 24 1,404,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 685 188,054,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 24 576,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 6% อตัรา 685 11,283,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 8 51,400                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 249,193,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบพนกังานราชการที่ท  าสญัญาแลว้ อตัรา 997 249,193,700                 

งบด าเนินงาน 17,317,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,317,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 219 5,994,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ 3 จงัหวดัชายแดน อตัรา 18 540,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการและลูกจา้งผูป้ฏบิตัิงาน 3  จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ อตัรา 67 402,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 991 8,781,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 317,124,000              

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 317,124,000              

บริการดา้นช่าง 234,823,400              

งบด าเนินงาน 128,732,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 92,192,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,412,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการออกขอ้สอบ 0 388,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 693,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,376,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,611,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 6,651,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,114,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,721,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 181,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 37 7,893,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 54 6,467,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,099,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 13,131,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 9,495,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 626,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,363,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,019,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,666,600                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุตกแต่ง 0 2,280,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 36,539,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,550,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,897,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,128,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 26,484,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอนิเตอรเ์น็ตและวงจรเช่า 0 2,479,600                    

งบลงทนุ 106,090,900              

ครุภณัฑ์ 54,358,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,190,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 500 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า-ส)ี ความเร็ว 50

 แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊โฟเมกา้  ขนาด  0.75 x 1.50 x 0.75  เมตร แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 60 162,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 360,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 34 272,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหาร แขวงพญาไท เขตพญาไท ชดุ 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ แขวงพญาไท เขตพญาไท

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 30,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศเคลือ่นที่ ขนาด 12,000 BTU แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธาน พรอ้มโตะ๊เคียง แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 216,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่ 7 แกะลายปิดทองพรอ้มที่รองกราบ แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่ 9 แกะลายปิดทองพรอ้มที่รองกราบ แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิบอรด์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อนั 10 23,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,586,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีเครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แขวงพญาไท เขตพญาไท คนั 1 1,198,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 3,840,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มติดต ัง้หลงัคาไฟ

เบอรก์ลาส แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 2 1,972,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,606,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพลอ็ตเตอร ์ส ีขนาด A0 แขวงพญาไท เขตพญาไท

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 120 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 150 5,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรส์ ีแบบ Network ขนาด A3 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 3,200,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,070,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,070,400                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 114,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิสารเคมสูีตรน า้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ถงั 30 114,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 7,957,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะส ารวจชัน้ดนิ ชนิดเครื่องยนต ์1 สูบ (แบบ 

Rotary) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะส ารวจชัน้ดนิ ชนิดเครื่องยนต ์3 สูบ (แบบ 

Rotary) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS ชนิด

หลายความถี ่แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,247,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบวตัถใุนคอนกรีต แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 210,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งประมวลผลรวม (Total Station) แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 700,000                      

ครุภณัฑส์นาม 15,834,700                   

รายการระดบัที1่: ปัน้ลมพลบัพลาพธิ ีขนาด 5 x 12 เมตร แบบปีก แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ผา้ใบเต็นทก์ระโจมปัน้หยา ขนาด 5 x 9 เมตร แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 895,000                      

รายการระดบัที1่: ปัน้ลมพลบัพลาพธิ ีขนาด 6 x 12 เมตร แบบปีก แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิ ีสขีาว ขนาด 4 x 6 เมตร แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 147,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสแีดง ขนาด 1.50 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 112,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสเีทา ขนาด 1.50 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 112,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสเีทา ขนาด 0.80 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: พลบัพลาพธิโีครงเหลก็ ขนาด 4 x 8 เมตร แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หลงั 20 340,000                      

รายการระดบัที1่: พลบัพลาพธิโีครงเหลก็ ขนาด 4 x 6 เมตร แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หลงั 20 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิสีเีหลอืง ขนาด 4 x 8 เมตร 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 328,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิ ีสขีาว ขนาด 4 x 8 เมตร แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 328,000                      

รายการระดบัที1่: ลอ้วดัระยะทาง แขวงพญาไท เขตพญาไท ลอ้ 20 150,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบสขีาว ขนาด 1 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ผนื 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัพระ สนี า้เงนิ ขนาด 3.50 x 19 เมตร แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 12 354,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัพระ สนี า้เงนิ ขนาด 3.00 x 13 เมตร แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 12 206,400                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 4 x 5 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 100 600,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 4 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 100 720,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิสีเีหลอืง ขนาด 9.20 x 26.00 

เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 2 128,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบแบบใส ขนาด 2.80 x 12.00 เมตร แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 147,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสแีดง ขนาด 2.00 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 100 750,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสเีทา ขนาด 2.00 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 150,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสเีขยีว ขนาด 2.00 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 150,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอดัสแีดง ขนาด 0.80 x 25 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: พรมอะคริลคิสแีดง ขนาด 4 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 548,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิ ีสเีหลอืง ขนาด 5 x 8 เมตร 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 206,000                      

รายการระดบัที1่: ม่านกนัฝนพรอ้มอปุกรณ์  ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร 

แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ผนื 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: พื้นพลบัพลาพธิพีรอ้มเสา ขนาด 6 x 18 เมตร แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: คิกเกอร ์ตวัเตะพรม แขวงพญาไท เขตพญาไท อนั 12 102,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอะคริลคิสแีดง ขนาด 4 x 4 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 364,000                      

รายการระดบัที1่: พรมอะคริลคิสแีดง ขนาด 4 x 8 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 6 218,400                      

รายการระดบัที1่: พรมอะคริลคิสแีดง ขนาด 5 x 8 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 2 91,200                        

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 3 x 3 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 20 54,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 3 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 120 792,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิ ีพรอ้มเขม็ขดัยดึ

โดยรอบ ขนาด 3 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 120 924,000                      
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รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิ ีพรอ้มเขม็ขดัยดึ

โดยรอบ ขนาด 4 x 5 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 100 720,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิ ีพรอ้มเขม็ขดัยดึ

โดยรอบ ขนาด 4 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 100 860,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 4 x 8 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 20 192,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ฝ้าสขีาวใชปิ้ดทบัผา้ฝ้ามยูีวกีนัความรอ้นในพลบัพลาพธิี

 พรอ้มเขม็ขดัยดึโดยรอบ ขนาด 5 x 8 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท ผนื 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: เต็นท ์(แบบพบั) ขนาด 3 x 3 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร หลงั 20 52,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิสีเีหลอืง(แบบมขุ) ขนาด 9.20 x 

20.00 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 1 69,800                        

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิ ีสเีหลอืง ขนาด 4 x 6 เมตร 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 15 220,500                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบแบบใส ขนาด 2.80 x 6.00 เมตร แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 20 146,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบหลงัคาพลบัพลาพธิสีเีหลอืง (แบบมขุ) ขนาด 6 x 18

 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผนื 4 254,400                      

รายการระดบัที1่: ผา้ใบสเีหลอืง ขนาด 1 x 6 เมตร แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ใบสเีหลอืง ขนาด 1 x 7 เมตร แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ผนื 10 29,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ใบสขีาว ขนาด 1 x 7 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ผนื 10 29,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,732,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและควบคุมงาน เพือ่สนบัสนุน

โครงการกจิกรรมในพระบรมวงศานุวงศ์ รายการ 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,732,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซอ่มแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่ กรม

โยธาธกิารและผงัเมอืง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 9,932,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารคลงัพสัดุ 1 - 4 กองออกแบบ

ก่อสรา้งพลบัพลาพธิแีละโครงการพเิศษ แขวงพญาไท เขตพญาไท แห่ง 1 1,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของกรม

โยธาธกิารและผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร รายการ 1 36,000,000                   

ก ากบัดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 82,300,600                

งบด าเนินงาน 31,595,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,595,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการฯ 0 8,960,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,626,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 944,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,338,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 479,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 138,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,829,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 756,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 176,400                      

งบลงทนุ 2,415,300                 

ครุภณัฑ์ 2,415,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 228,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 17 71,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 5 8,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร คนั 1 787,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 112,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 8 112,000                      

งบรายจ่ายอื่น 48,290,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัของอาคาร

ที่ก่อสรา้งดว้ยระบบโครงสรา้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป รายการ 1 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาภูมสิารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืง (ONE DPT) รายการ 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาโครงการด าเนินการจดัระบบการจดั

การพลงังานและรายงานการจดัการพลงังาน กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รายการ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษา วเิคราะห ์และการแปล

กฎหมายวา่ดว้ยการขดุดนิและถมดนิ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษา วเิคราะห ์และการแปล

กฎหมายภายใตบ้งัคบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จา้งที่ปรึกษาจดัท าฐานขอ้มูลอาคาร 9 ประเภท เพือ่การ

ควบคุมอาคาร จ านวน 20 เมอืง รายการ 1 5,960,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 227,397,055,300          

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 4,507,500                 

โครงการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา 4,507,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการขบัเคลือ่นโรงเรียนพอเพยีงทอ้งถิน่ 4,507,500                 

งบด าเนินงาน 4,507,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,507,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 350,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,156,700                    

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,909,200                 

โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,909,200                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสถานศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,909,200                 

งบด าเนินงาน 5,909,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,909,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,909,200                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 11,092,000                

โครงการประเมนิคุณภาพนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 5,776,000                 

ประเมนิคุณภาพนกัเรียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 5,776,000                 

งบด าเนินงาน 5,776,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,776,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิคุณภาพนกัเรียนระดบัการศึกษา คน 53000 5,776,000                    

โครงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาทอ้งถิน่ 5,316,000                 

ปรบัปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาทอ้งถิน่ 5,316,000                 

งบลงทนุ 5,316,000                 

ครุภณัฑ์ 5,316,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,316,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ทอ้งถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ ระบบ 1 5,316,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 9,204,800                 

โครงการพฒันาระบบการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 9,204,800                 

พฒันาระบบการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 9,204,800                 

งบด าเนินงาน 9,204,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,204,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,204,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 8,543,200                 

โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8,543,200                 

ส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8,543,200                 

งบด าเนินงาน 8,543,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,543,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 989,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,998,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,205,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพห์นงัสอืและคู่มอืต่าง ๆ 0 350,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 21,278,300                

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 21,278,300                

การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8,845,000                 

งบด าเนินงาน 8,845,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,845,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตลาด

ประชารฐั ทอ้งถิน่สุขใจ โครงการ 1 8,845,000                    

การพฒันาดา้นการเงนิ การคลงั งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4,300,400                 

งบด าเนินงาน 4,300,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,300,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1014 4,300,400                    

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8,132,900                 

งบด าเนินงาน 8,132,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,132,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2852 8,132,900                    
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 225,353,250,400          

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,446,371,600            

การจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,446,371,600            

งบอดุหนุน 3,446,371,600            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,908,041,200               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 746493 1,908,041,200               

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 746493 1,908,041,200               

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,538,330,400               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 746493 1,538,330,400               

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 746493 292,781,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 0 518,735,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 746493 268,480,700                 

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 746493 458,332,800                 

โครงการส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) เชงิรุก 7,486,048,800            

ส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) เชงิรุก 7,486,048,800            

งบอดุหนุน 7,486,048,800            

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 7,486,048,800               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 1039729 7,486,048,800               

โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ 65,474,283,600           

การจ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ 65,474,283,600           

งบอดุหนุน 65,474,283,600           

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 65,474,283,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ 8272563 65,474,283,600              

โครงการสนบัสนุนการเสริมสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารหรือทพุพลภาพ 18,196,358,400           

การจ่ายเบี้ยยงัชพีความพกิาร 18,196,358,400           

งบอดุหนุน 18,196,358,400           

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,196,358,400              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเบี้ยยงัชพีคนพกิาร 1895454 18,196,358,400              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 200,000,000              

พฒันาแหลง่น า้เพือ่สนบัสนุนงานฎกีา 200,000,000              

งบอดุหนุน 200,000,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการบริหารจดัการน า้เพือ่สนบัสนุน 0 200,000,000                 

โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 524,208,000              

การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 524,208,000              

งบอดุหนุน 524,208,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 524,208,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูป่้วย 0 524,208,000                 

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 130,025,980,000          

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 2,413,552,000            

งบอดุหนุน 2,413,552,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,369,552,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบริหารสนามกฬีา 0 68,552,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 0 1,869,000,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัวป์ลอดโรคคน

ปลอดภยั โรคพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 0 360,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละขึ้น

ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 0 72,000,000                   

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง 0 44,000,000                   

การพฒันาศกัยภาพเดก็ปฐมวยั 7,065,422,800            

งบอดุหนุน 7,065,422,800            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,065,422,800               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) 865000 1,589,765,800               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 865000 4,065,260,500               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอนของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ คน 0 1,410,396,500               

การพฒันาศกัยภาพเดก็ประถมศึกษา 27,422,709,900           

งบอดุหนุน 27,422,709,900           

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,422,709,900              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) 4620534 8,860,260,700               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 4630148 18,562,449,200              

สนบัสนุนค่ารกัษาพยาบาลใหก้บัขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 6,719,227,000            

งบอดุหนุน 6,719,227,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,719,227,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพือ่การ

รกัษาพยาบาลของขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถิน่ และลูกจา้ง 0 6,719,227,000               

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ และลูกจา้ง 0 6,619,929,000               

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการของส านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 0 99,298,000                   

การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่ 50,022,100,100           

งบอดุหนุน 50,022,100,100           

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,022,100,100              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิ 7850 50,022,100,100              

การจดัสวสัดกิารทางสงัคม 82,978,600                

งบอดุหนุน 82,978,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 82,978,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยบ์ริการทางสงัคม 0 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา 0 81,128,600                   

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 830,853,700              

งบอดุหนุน 830,853,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 319,962,900                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่จดัหาสือ่การ

เรียนการสอนเชงิสญัลกัษณ์ของความเป็นชาติ 0 6,130,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 0 313,832,900                 

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 313,832,900                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 510,890,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 729844 510,890,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 729844 218,953,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 0 145,968,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 729844 145,968,800                 

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 1,557,319,100            

งบอดุหนุน 1,557,319,100            

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,900,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา

อเิลก็ทรอนิกสข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 แห่ง 402 180,900,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,376,419,100               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา

ทอ้งถิน่ (ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน) 0 136,964,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ย 0 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่า

การศึกษาของบุตร) 0 121,600,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา 0 1,086,905,800               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 28,868,800                   

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,039,810,000            

งบอดุหนุน 1,039,810,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,039,810,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบังบด าเนินงานของสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า

 (ค่ากระแสไฟฟ้า) 0 1,039,810,000               

ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นการศึกษา 31,655,713,000           

งบอดุหนุน 31,655,713,000           

เงนิเดอืน 27,838,092,700              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่า

เงนิเดอืนครู และค่าจา้งประจ า) อตัรา 42765 17,148,608,800              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ย

โอกาส (ค่าจา้งครู) อตัรา 130 24,570,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าตอบแทน และ อตัรา 416 88,650,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยเ์ด็กเลก็ (เงนิเดอืน 

ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชพี และสวสัดกิาร) อตัรา 52251 10,576,263,400              

รายการระดบัที2่: เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวและ

สวสัดกิาร ส าหรบัขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก พนกังานจา้งผูดู้แลเด็ก อตัรา 52251 10,576,263,400              

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 3,817,620,300               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) อตัรา 4340 170,161,000                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าบ าเหน็จ

 บ านาญ) อตัรา 11403 3,587,459,300               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยเ์ด็กเลก็ (เงนิเดอืน 

ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชพี และสวสัดกิาร) อตัรา 2000 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าสวสัดกิารส าหรบัหวัหนา้ศูนยแ์ละผูดู้แลเด็กใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 2000 60,000,000                   

ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 42,840,000                

งบอดุหนุน 42,840,000                

เงนิเดอืน 42,840,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าจา้งลูกจา้งช ัว่คราวถา่ยโอนงานสถานีสูบ

น า้ดว้ยไฟฟ้า อตัรา 340 42,840,000                   

ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นสงัคม 54,159,800                

งบอดุหนุน 54,159,800                

เงนิเดอืน 54,159,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบริหารสนามกฬีา 

(เงนิเดอืน ค่าจา้ง) อตัรา 0 54,159,800                   

ค่าใชจ่้ายบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นบริหารจดัการ 1,119,294,000            

งบอดุหนุน 1,119,294,000            

เงนิเดอืน 989,800,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดั อตัรา 12200 366,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการถา่ยโอนบุคลากร 

(เงนิเดอืนและสวสัดกิาร) อตัรา 3612 623,800,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าเงนิเดอืนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งถา่ย อตัรา 3612 623,800,900                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 129,493,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการถา่ยโอนบุคลากร 

(เงนิเดอืนและสวสัดกิาร) อตัรา 3612 129,493,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าสทิธปิระโยชนข์า้ราชการและลูกจา้งถา่ยโอน อตัรา 3612 129,493,100                 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 28,914,000                

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 28,914,000                

ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม และสรา้งจติส านึกใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริต 28,914,000                

งบด าเนินงาน 28,914,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,914,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,914,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,360,539,100            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,360,539,100            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 1,360,539,100            

งบบคุลากร 1,282,456,300            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,242,345,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3513 1,195,882,600               

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ อตัรา 33 570,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทน ขรก.ที่ไดร้บัเงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 105 11,536,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งนิติกร อตัรา 133 7,344,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 105 11,536,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 114 2,348,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษ ส.ป.พ. อตัรา 111 2,664,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนรายเดอืนขา้ราชการระดบั 8-8 ว อตัรา 202 8,484,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งนกัวชิาการ อตัรา 5 210,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 5 1,768,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 40,110,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 171 40,110,700                   

งบด าเนินงาน 78,082,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,082,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1936 75,610,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 5 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัพนกังานราชการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใตส้ าหรบัขา้ราชการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 171 1,476,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 593,816,800              

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 593,816,800              

ส่งเสริมกจิกรรมการศึกษาทอ้งถิน่ 18,999,600                

งบด าเนินงาน 18,999,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,999,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกจิกรรมดา้นการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โรงเรียน 0 18,999,600                   

พฒันาบคุลากร 22,288,100                

งบด าเนินงาน 22,288,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,288,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,288,100                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 349,597,700              

งบด าเนินงาน 334,812,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 287,501,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน 250 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 13570 81,163,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 13570 59,967,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกจิการหอพกั

จงัหวดัและคณะอนุกรรมการออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม 

การแต่งต ัง้พนกังานเจา้หนา้ที่และออกประกาศก าหนดแบบบตัรประจ าตวั

นายทะเบยีบและเจา้หนา้ที่ในการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัิหอพกั 1155 9,654,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระดบัจงัหวดั 684 4,218,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิรกัษา

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที่ 2) คน 1172 7,323,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 2500 17,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบญัญตัิการจดัซื้อ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 85 1,285,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 2000 18,619,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 5050 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 6,762,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ จงัหวดั 76 51,053,800                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแม่บา้นของส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดั จงัหวดั 76 6,384,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัพมิพห์นงัสอืและคู่มอืต่าง ๆ รายการ 4 3,880,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารของส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั จงัหวดั 76 2,736,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริษทัเอกชนด าเนินการ 13 30,301,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเหมาพนกังานขบัรถของส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั จงัหวดั 76 7,752,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โครงการ 1 4,658,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคส์รา้งจติส านึก จงัหวดัสะอาด โครงการ 1 4,658,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ยครอบครวั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าช าระหน้ีโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรทอ้งถิน่ แห่ง 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย โครงการ 0 4,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตต์รวจการณ์ 18 คนั 18 4,557,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ คนั 87 2,554,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ คนั 75 2,436,800                    

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 7,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล คดี 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่เกบ็เอกสารทางราชการ แห่ง 0 10,080,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกเพือ่เลือ่นขึ้นแต่งต ัง้ใหด้  ารง

ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัช านาญการพเิศษ โครงการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 77 7,083,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 29,709,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 17,238,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 76 760,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 47,311,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,021,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 460,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,329,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิผ่านธนาคาร 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 14,785,100                

ครุภณัฑ์ 14,785,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 358,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 40,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 51,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 14,172,000                   

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 6 4,458,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวง คนั 2 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวง คนั 8 6,512,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 254,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 4 121,200                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จอ 3 105,600                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 109,374,200              

งบด าเนินงาน 71,839,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,878,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 8 40,368,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 970 20,510,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 10,961,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 10,961,400                   

งบลงทนุ 37,534,600                

ครุภณัฑ์ 37,534,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,534,600                   

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 44 704,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 31 496,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 69,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 28 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 75,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 75 825,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 75 285,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 10 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัซื้อระบบการถา่ยทอดสด (Streaming)

 การประชมุทางไกลผ่านเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Web Conference) กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,589,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงระบบขอ้มูลกลางองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ (Info.dla.go.th) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,989,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการจดัการ

ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,097,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงโปรแกรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-LAAS) แบบกระจายศูนย ์

(Distributed Database & Application) กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,653,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ (LTAX3000) เพือ่รองรบัการจดัเกบ็ภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,218,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงโปรแกรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-LAAS) เพือ่เชือ่มต่อกบั

ระบบงานอืน่ ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,262,800                    

ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 93,557,200                

งบด าเนินงาน 93,557,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 93,557,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 186 33,480,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วเิคราะหข์อ้มูล 186 33,480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจติดตามการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 0 60,077,200                   

กรุงเทพมหานคร 21,490,694,000           

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 21,490,694,000           

โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ 6,357,153,600            

สนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ 6,357,153,600            

งบอดุหนุน 6,357,153,600            

ค่าตอบแทน 6,357,153,600               
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยผูสู้งอายุ คน 0 6,357,153,600               

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,209,878,000            

การสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 1,209,878,000            

งบอดุหนุน 1,209,878,000            

ค่าใชส้อย 1,209,878,000               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 646,085,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 108,847,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 109,194,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 186,259,500                 

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 159,492,500                 

โครงการส่งเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เชงิรุก 108,000,000              

สนบัสนุนค่าตอบแทนใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุขในการปฏบิตังิานสาธารณสุขเชงิรุก 108,000,000              

งบอดุหนุน 108,000,000              

ค่าตอบแทน 108,000,000                 

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนค่าตอบแทนใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุขในการ

ปฏบิตัิงานสาธารณสุขเชงิรุก คน 0 108,000,000                 

โครงการพฒันาประสทิธภิาพในการบ าบดัยาและสารเสพตดิ 30,340,300                

การป้องกนั บ าบดัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 30,340,300                

งบอดุหนุน 30,340,300                

รายจ่ายอืน่ 30,340,300                   

รายการระดบัที1่: งานแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 0 30,340,300                   

โครงการสนบัสนุนการเสริมสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพ 850,963,200              

การจ่ายเบี้ยยงัชพีความพกิาร 850,963,200              

งบอดุหนุน 850,963,200              

ค่าตอบแทน 850,963,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยความพกิาร คน 0 850,963,200                 

โครงการการจดัการน า้ทว่มและอทุกภยั 759,832,800              

ก่อสรา้งเขือ่น อโุมงคร์ะบายน า้และระบบป้องกนัน า้ทว่ม 759,832,800              

งบอดุหนุน 759,832,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 759,832,800                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.พรอ้มทางเดนิริมคลองแสนแสบ

บริเวณประตูระบายน า้หนองจอกถงึสุดเขต กทม.และคลองนครเน่ืองเขต

จากคลองแสนแสบถงึบริเวณคลองหลวงแพ่ง เมตร 0 89,953,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศกมนตร)ี เมตร 0 25,425,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ถนนศรีอยธุยาและถนนพระรามที่ 6 เมตร 0 40,746,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ถนนพหลโยธนิบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เมตร 0 10,582,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ซอยสุขมุวทิ 31 และซอยสวสัดี เมตร 0 48,123,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ถนนสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) เมตร 0 115,818,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ซอยสุขมุวทิ 4 (นานาใต)้ เมตร 0 38,844,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ซอยสุขมุวทิ 14 เมตร 0 14,076,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ซอยสุขมุวทิ 39 เมตร 0 60,372,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้บริเวณถนนสุขมุวทิจาก

ซอยสุขมุวทิ 107 ถงึคลองบางนา เมตร 0 41,175,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม เมตร 0 146,694,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

บริเวณเกาะรตันโกสนิทร์ เมตร 0 69,854,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ท่วม

ถนนสุวนิทวงศ์ บ่อ 0 58,169,600                   

โครงการการจดัการคุณภาพน า้ 164,596,000              

ก่อสรา้งระบบน า้เสยีและฟ้ืนฟูสภาพน า้ 164,596,000              

งบอดุหนุน 164,596,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,596,000                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีเพิม่เติมริมคลองแสน

แสบช่วงถนนวทิยุ-คลองตนัเขา้โรงควบคุมคุณภาพน า้ดนิแดง ลบ.ม./วนั 0 110,196,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยี (เพิม่เติม) พื้นที่เขตหว้ยขวาง

เขา้โรงควบคุมคุณภาพน า้ดนิแดง ลบ.ม./วนั 0 54,400,000                   

โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 545,305,300              

สนบัสนุนกจิกรรมอาหารเสริม(นม) 545,305,300              

งบอดุหนุน 545,305,300              

ค่าใชส้อย 545,305,300                 

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) คน 0 545,305,300                 

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั 1,199,274,800            

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 1,199,274,800            

งบอดุหนุน 1,199,274,800            

ค่าใชส้อย 1,199,274,800               

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนอาหารกลางวนั คน 0 1,199,274,800               

โครงการสนบัสนุนการเสริมสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมในการป้องกนั ควบคุมและแกไ้ข

ปญัหาเอดส์ 84,164,600                

การบริการป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปญัหาเอดส์ 84,164,600                

งบอดุหนุน 84,164,600                

รายจ่ายอืน่ 84,164,600                   

รายการระดบัที1่: การป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปญัหาเอดส์ โครงการ 0 84,164,600                   

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การคมนาคม 2,351,550,200            

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ 1,318,686,200            

งบอดุหนุน 1,318,686,200            

ค่าที่ดนิ 1,318,686,200               

รายการระดบัที1่: ค่าจดักรรมสทิธิ์โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น า้

เจา้พระยาบริเวณแยกเกยีกกาย หน่วยงาน 0 1,318,686,200               

ก่อสรา้งทางและสะพาน 801,070,000              

งบอดุหนุน 801,070,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,070,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายผวิจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานขา้ม

ถนนจรญัสนิทวงศ์ เมตร 0 81,070,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 710,200,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาริมฝัง่แม่น า้เจา้พระยา ช่วงที่ 1 เมตร 0 325,800,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาริมฝัง่แม่น า้เจา้พระยา ช่วงที่ 3 เมตร 0 384,400,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมการก่อสรา้งโครงการพฒันาริมฝัง่

แม่น า้เจา้พระยา ช่วงที่ 1 แห่ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมการก่อสรา้งโครงการพฒันาริมฝัง่

แม่น า้เจา้พระยา ช่วงที่ 3 แห่ง 0 6,800,000                    

ก่อสรา้งทางต่างระดบัและอโุมงคท์างลอด 231,794,000              

งบอดุหนุน 231,794,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 231,794,000                 

รายการระดบัที1่: ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทรพ์รอ้มทางขึ้น-ลงและทาง

ยกระดบัขา้มแยกศิริราช แห่ง 0 231,794,000                 

บริการดา้นคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 163,114,000              

งานสวสัดกิารสงัคม 19,299,200                

งบอดุหนุน 19,299,200                

ค่าใชส้อย 19,299,200                   

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนศูนยบ์ริการทางสงัคมผูสู้งอายดุนิแดง คน/วนั 0 4,323,300                    

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค 2 คน 0 11,111,300                   

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนกจิกรรมศูนยเ์ด็กเลก็ 0 3,864,600                    

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 540,800                   

งบอดุหนุน 540,800                   

ค่าใชส้อย 540,800                      

รายการระดบัที1่: งานบริการดา้นการรบัจดทะเบยีนและออกใบอนุญาต ราย/เดอืน 0 540,800                      

งานสาธารณสุข 143,274,000              

งบอดุหนุน 143,274,000              

ค่าตอบแทน 143,274,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข รายการ 0 143,274,000                 

สิ่งแวดลอ้มเมอืงทีม่คุีณภาพ 14,392,300                

งานสูบน า้นอกเขตกรมชลประทานและการบ ารุงรกัษา 6,678,500                 

งบอดุหนุน 6,678,500                 

ค่าใชส้อย 6,678,500                    

รายการระดบัที1่: งานสูบน า้นอกเขตกรมชลประทานและการบ ารุงรกัษา รายการ 0 6,678,500                    

งานดูแลบ ารุงรกัษาคลอง 7,713,800                 

งบอดุหนุน 7,713,800                 

ค่าใชส้อย 7,713,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลบ ารุงรกัษาคลอง 16 7,713,800                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสาธารณสุข 209,152,000              

การจดัการศึกษาดา้นสาธารณสุข 209,152,000              

งบอดุหนุน 209,152,000              

ค่าตอบแทน 209,152,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล คน 0 72,072,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์ คน 0 880,000                      
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รายการระดบัที1่: ผลติและพฒันาการจดัการศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คน 0 39,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติแพทยเ์พิม่ของส านกังาน

คณะกรรมการอดุมศึกษาตามความตอ้งการของกระทรวงสาธารณสุข คน 0 97,000,000                   

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,442,976,900            

การจดัการศึกษาภาคบงัคบั 6,810,076,600            

งบอดุหนุน 6,810,076,600            

เงนิเดอืน 6,810,076,600               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัจดัการการศึกษาภาคบงัคบั (ค่า

เงนิเดอืนครูและค่าจา้งประจ า) คน 0 6,810,076,600               

การป้องกนั ควบคุมและบรรเทาอคัคภียัและสาธารณภยั 632,900,300              

งบอดุหนุน 632,900,300              

เงนิเดอืน 632,900,300                 

รายการระดบัที1่: บุคลากรปฏบิตัิงานการป้องกนัควบคุมและบรรเทา

อคัคีภยัและสาธารณภยั อตัรา 0 632,900,300                 

กระทรวงยตุธิรรม 11,249,282,800           

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 1,091,264,200            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 26,710,000                

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 26,710,000                

เสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 26,710,000                

งบอดุหนุน 4,875,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,875,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยนิ์ติธรรมสมานฉนัท ์3 จงัหวดัชายแดน โครงการ 5 4,875,300                    

งบรายจ่ายอื่น 21,834,700                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ระทรวงยตุิธรรมในการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 5,683,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการอ านวยความยตุิธรรมในชมุชนโดย

ศูนยย์ตุิธรรมชมุชน โครงการ 0 13,731,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการไกลเ่กลีย่ขอ้

พพิาทครอบครวัและมรดกตามบทบญัญตัิแห่งศาสนาอสิลามในพื้นที่จงัหวดั โครงการ 0 2,420,000                    

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 58,555,800                

โครงการพฒันาระบบงานยตุธิรรมเพือ่บริการประชาชน 58,555,800                

การพฒันาระบบงานยตุธิรรม 53,555,800                

งบรายจ่ายอื่น 53,555,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบงานยตุิธรรมเพือ่บริการ รายการ 0 53,555,800                   

การเสริมสรา้งความสมานฉนัทแ์ละสนัตวิฒันธรรม 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความสมานฉนัทแ์ละสนัติ โครงการ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,869,600                 

โครงการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทจุริตและส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม 2,869,600                 

พฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทจุริตและส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม 2,869,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,869,600                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทุจริต

และส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม 0 2,869,600                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 52,336,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมยตุธิรรมชมุชนเพือ่การเขา้ถงึความยตุธิรรมของประชาชน 48,887,200                

การขบัเคลือ่นยตุธิรรมชมุชน 48,887,200                

งบรายจ่ายอื่น 48,887,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมยตุิธรรมชมุชนเพือ่การ

เขา้ถงึความยตุิธรรมของประชาชน 0 48,887,200                   

โครงการปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทีป่รึกษากฎหมายของเดก็และ

เยาวชน 3,448,800                 

ปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และทีป่รึกษากฎหมายของเดก็และเยาวชน 3,448,800                 

งบอดุหนุน 3,448,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,448,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการปฏรูิปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และ

ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน โครงการ 0 3,448,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 224,092,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 224,092,600              

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 224,092,600              

งบบคุลากร 212,494,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 160,327,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 465 142,312,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 49 5,349,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 86 6,903,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 16 212,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อตัรา 20 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 7 155,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 2 18,200                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 14 4,157,500                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 52,166,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 213 52,166,400                   

งบด าเนินงาน 11,598,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,598,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 97 3,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 6,139,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 6 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ อตัรา 7 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 213 1,915,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 726,700,200              

กองทนุยตุธิรรม 238,000,000              

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน 238,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 238,000,000              

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนเงนิหรือค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ประชาชนดา้นกฎหมาย ราย 0 238,000,000                 
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สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 488,700,200              

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 406,792,400              

งบด าเนินงาน 119,407,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,705,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,486,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,767,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมนิผลประจ ากระทรวงฯ 0 303,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นที่

ปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 7,267,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,764,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,897,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,232,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันากฎหมาย 0 909,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเชงิกลยทุธ์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหาร 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ อตัรา 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ บาท 0 8,463,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 4,123,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 104,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 8 1,404,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 24,048,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าใช ้Cloud Computing ส าหรบัระบบท ัว่ไป 

(Public) เพือ่รองรบัการขยายทรพัยากรของ MOJ Cloud กระทรวงยตุิธรรม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 411,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 14,702,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 393,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,959,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 6,500,000                    

งบลงทนุ 243,134,800              

ครุภณัฑ์ 62,620,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,700                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็เหลก็ 2 ชัน้มอืจบัคู่  ส านกังานปลดักระทรวง

ยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 5,700                         
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ประจ าต าแหน่ง ระดบัเลขานุการรฐัมนตรี  

ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ คนั 1 1,650,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,965,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องมอืจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์

ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ โครงการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาซอฟตแ์วรส์  าเร็จรูปส าหรบัการวเิคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 3,226,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ขาวด า (28/หนา้/นาท)ี 

ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 6 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี 

ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าศูนยค์อมพวิเตอรก์ระทรวงยตุิธรรมแห่ง

ใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation Center 

(NOC) ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ แห่ง 1 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการระบบโครงสรา้งเครือขา่ยสือ่สาร อาคารที่ท  าการ 

กระทรวงยตุิธรรม ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 18,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) กลุม่ภารกจิพฒันาพฤตินิสยั กระทรวงยตุิธรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 22,880,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,513,900                 

ค่าควบคุมงาน 5,257,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานตกแต่งภายใน พรอ้มงานระบบประกอบ

อาคารที่ท  าการกระทรวงยตุิธรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ แห่ง 1 5,257,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,256,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตกแต่งภายใน พรอ้มงานระบบประกอบอาคารที่ท  าการ

กระทรวงยตุิธรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 175,256,200                 

งบรายจ่ายอื่น 44,250,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการก าลงัใจ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารีเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา โครงการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริา

ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา โครงการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติ พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้

โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ โครงการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุา

ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เน่ืองในวนัคลา้ยวนัประสูติ 4 กรกฎาคม 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที่ 9 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเฉลมิพระเกยีรติพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้

พชัรกติติยาภา เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัประสูติ 7 ธนัวาคม 2561 0 250,000                      

การเสริมสรา้งความร่วมมอืกบัประชาคมระหวา่งประเทศดา้นกฎหมายและ

กระบวนการยตุธิรรม 21,236,600                
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งบด าเนินงาน 378,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 93,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

งบรายจ่ายอื่น 20,858,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติของกระทรวง ครัง้ 0 14,757,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยตุิธรรมเพือ่ส่งเสริมความเชือ่มโยงระหวา่งกนัในประชาคมอาเซยีน 0 6,101,400                    

การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรม 60,671,200                

งบด าเนินงาน 1,621,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,621,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพงานบริการของศูนยบ์ริการ

ร่วมกระทรวงยตุิธรรม โครงการ 0 940,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 290,600                      

งบอดุหนุน 59,050,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,050,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเนติบณัฑติยสภา 0 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาทนายความ 0 54,250,000                   

กรมคุมประพฤติ 1,985,097,100            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,328,400                 

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนใต ้ 6,328,400                 

เสริมสรา้งความยตุธิรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภารกจิกรมคุมประพฤติ 6,328,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,328,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งความยตุิธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 6,328,400                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 394,372,900              

โครงการฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ 394,372,900              

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 394,372,900              

งบด าเนินงาน 394,372,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 394,372,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 102,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(To Be Number One) 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด ราย 0 256,107,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูถ้กูคุมความประพฤติยา ราย 0 17,297,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,448,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 7,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,100,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 165,238,100              

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 165,238,100              

พฒันาระบบสารสนเทศ 4,428,900                 

งบลงทนุ 4,428,900                 

ครุภณัฑ์ 4,428,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,428,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,428,900                    

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 160,809,200              

งบด าเนินงาน 156,804,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,540,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,371,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน 0 254,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาสาสมคัรคุมประพฤติ 0 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,754,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 29,669,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 975,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์93 คนั 0 34,803,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 0 2,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,463,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,098,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,346,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 10,263,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,157,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,098,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 310,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,697,700                    

งบลงทนุ 1,505,200                 

ครุภณัฑ์ 926,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 479,800                      

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

แผ่นต่อนาท ีแขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8  แขวงบางขนุเทยีน 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.7 

แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1  แขวงบา้น

ช่างหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.1.พนั.6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.5 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 10 12,000                        
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รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรมโรงงาน 24 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ส.พนั 1 รอ. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

กองทพัอากาศทุ่งสกีนั แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดผนงั 18 น้ิว ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยา

เสพติดกองทพัอากาศทุ่งสกีนั แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ตวั 10 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรอตุสาหกรรม 22 น้ิว ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดกองทพัอากาศทุ่งสกีนั  แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง ตวั 2 5,200                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 263,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 86,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4  แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8  แขวงบางขนุเทยีน เขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 แขวง

บา้นช่างหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 แขวง

บางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8  แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 42,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้ว ขนาด 10 ลติร ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ส.พนั 1 

รอ. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใบ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.5   แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เตา 1 10,000                        

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

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด อาคาร 5017 กองทพัอากาศ แขวงสกีนั 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 140,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  

ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4  แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.7  แขวงสกีนั

 เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ปตอ.1.พนั.6   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ปตอ.พนั.7   แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.5   แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.7   แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดกองทพัอากาศทุ่งสกีนั  แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

กองทพัอากาศทุ่งสกีนั แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ใส่ยา 3 ชัน้ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

กองทพัอากาศทุ่งสกีนั แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดกองทพัอากาศทุ่งสกีนั แขวงสกีนั เขตดอน

เมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 579,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 579,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสุขา ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ส.พนั 1 รอ. แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารโรงอาหาร ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ยาเสพติดอาคาร 5017 กองทพัอากาศ แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง แห่ง 1 229,100                      

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระท าผดิ 0 2,500,000                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 71,558,200                

โครงการคนืคนดสู่ีสงัคม 51,495,000                

สนบัสนุนใหผู้ก้ระท าผดิและผูพ้น้โทษมงีานท า 51,495,000                

งบด าเนินงาน 51,495,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,495,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 242,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,812,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งงานผูพ้น้โทษ 0 45,360,000                   

โครงการพฒันาระบบการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิในชมุชน 18,355,500                

การน าเครื่องมอืตดิตามตวัอเิลก็ทรอนิกสม์าใชก้บัผูก้ระท าผดิ 11,863,000                

งบด าเนินงาน 11,863,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,863,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอปุกรณ์เครื่องควบคุมอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มระบบ

ควบคุมการท างาน เครื่อง 4000 8,188,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,675,000                    

การป้องกนัสงัคมใหป้ลอดอาชญากรรม 1,849,000                 

งบด าเนินงาน 1,849,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,849,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,849,000                    

การส่งเสริมกจิการบา้นกึ่งวถิี 4,643,500                 

งบด าเนินงาน 3,156,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,156,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 636,000                      

งบอดุหนุน 1,487,500                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,487,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระท าผดิ 0 1,487,500                    

โครงการพฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพือ่การใหบ้ริการแบบดจิทิลั 1,707,700                 

พฒันาระบบงานคุมประพฤตเิพือ่ใหบ้ริการแบบดจิทิลั 1,707,700                 

งบด าเนินงาน 5,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าบริการอพัโหลดแอพพลเิคชัน่ บาท 0 5,000                         

งบลงทนุ 1,702,700                 

ครุภณัฑ์ 1,702,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,702,700                    

รายการระดบัที1่: MacBook Pro ขนาด 15 น้ิว แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 302,700                      

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบแอพพลชิ ัน่บน Smart devices แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 2 1,400,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,184,258,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 1,184,258,500            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 1,184,258,500            

งบบคุลากร 1,147,458,200            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 636,741,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1448 499,281,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 110 9,722,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 17 348,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 39 936,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 235 14,972,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 42 412,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ป. อตัรา 9 129,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ค.ป. อตัรา 240 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 4 288,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งพนกังานคุมประพฤติ อตัรา 848 40,704,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 214 61,521,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 5 50,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 6 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ป.(ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15 180,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ อตัรา 191 2,292,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 510,716,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1968 452,642,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน อตัรา 555 6,660,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ อตัรา 123 1,638,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิทดแทนกรณีเป็นผูทุ้พพลภาพ ราย 1 95,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งพนกังานคุมประพฤติ อตัรา 1035 49,680,000                   

งบด าเนินงาน 36,800,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,800,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 367 15,083,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 5 78,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ อตัรา 165 2,890,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 1968 17,427,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 163,341,000              

ผูก้ระท าผดิไดร้บัการสบืเสาะและพนิิจ ควบคุมสอดส่อง และแกไ้ขฟ้ืนฟู 163,341,000              

การสบืเสาะและพนิิจ 15,750,200                

งบด าเนินงาน 15,750,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,750,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 325,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 0 6,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชมุประสานสมัพนัธภาพ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,448,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,847,000                    

การควบคุมสอดส่อง และแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 139,860,100              

งบด าเนินงาน 137,360,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 119,013,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,887,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาสาสมคัรคุมประพฤติ 0 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,557,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,826,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 17,040,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,485,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 477,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 201,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 0 965,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ 0 6,364,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของเครือขา่ยและศูนยย์ตุิธรรม 0 2,417,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์134 คนั 0 25,516,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหลอ่น า้เยน็ บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,028,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามผล 0 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุสามญัประจ าปีอาสาสมคัรคุม 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,004,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,172,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 18,346,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,712,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 935,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 4,164,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,534,200                    

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการสงเคราะหผู์ก้ระท าผดิ 0 2,500,000                    

สารสนเทศและการสื่อสาร 7,730,700                 

งบด าเนินงาน 7,730,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,262,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบ SAN 0 2,307,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องแม่ขา่ยระบบสารสนเทศกรม

คุมประพฤติ 0 1,605,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,350,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,468,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,468,700                    

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 640,735,700              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,250,000                 

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 6,250,000                 

การเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายดา้นสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชนใหแ้ก่ประชาชน

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,250,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,250,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่หน่วยงานความม ัน่คง

เพือ่บูรณาการงานดา้นการคุม้ครองพยานคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดั โครงการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธิ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โครงการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมสทิธเิสรีภาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยการมส่ีวนร่วมของเจา้หนา้ที่รฐั โครงการ 0 2,950,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 329,592,100              

โครงการขบัเคลือ่นวาระแหง่ชาตดิา้นสทิธมินุษยชนเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 29,592,100                

การขบัเคลือ่นวาระแหง่ชาตดิา้นสทิธมินุษยชน 29,592,100                

งบรายจ่ายอื่น 29,592,100                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาติดา้นสทิธมินุษยชน โครงการ 0 24,298,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินการตามแผนปฏบิตัิการ

ระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน (National Action Plan on 

Business and Human Rights – NAP) โครงการ 0 3,973,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการจดัท าและขบัเคลือ่นแผนปฏบิตัิการ

ระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนในกลุม่ประเทศอาเซยีน โครงการ 0 1,320,000                    

โครงการช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจ าเลยในคดอีาญาใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมตาม

กฎหมาย 300,000,000              

การช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายและจ าเลยในคดอีาญา 300,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 300,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่

จ าเลยในคดอีาญา รายการ 0 300,000,000                 

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 11,237,100                

โครงการพฒันาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรูใ้นการคุม้ครองสทิธิ

เสรีภาพเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย 11,237,100                

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 7,935,200                 

งบลงทนุ 7,935,200                 

ครุภณัฑ์ 7,935,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,935,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการบูรณาการและเชือ่มโยงขอ้มูลการขอรบัการ

ช่วยเหลอืเยยีวยาระหวา่งส านกังานต ารวจแห่งชาติ และกรมคุม้ครองสทิธิ

และเสรีภาพ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 7,935,200                    

การพฒันาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสรา้งความสมัพนัธก์บัภาคเีครือขา่ยใน

การคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 3,301,900                 

งบด าเนินงาน 3,301,900                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,301,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายการ

คุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 0 2,024,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบลา่มในกระบวนการยตุิธรรม โครงการ 0 733,700                      

รายการระดบัที1่:  โครงการพฒันาศกัยภาพพนกังานเจา้หนา้ที่ในดา้นการ

คุม้ครองพยานในคดคีา้มนุษยต์ามพระราชบญัญตัิคุม้ครองพยานใน โครงการ 0 544,200                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 103,342,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 103,342,300              

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 103,342,300              

งบบคุลากร 98,355,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 51,512,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ อตัรา 155 46,876,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการ อตัรา 12 1,281,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 33 2,163,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 2 15,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร อตัรา 5 270,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ อตัรา 2 90,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

คุม้ครองพยาน อตัรา 17 816,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 46,842,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 172 46,842,400                   

งบด าเนินงาน 4,987,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,987,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ อตัรา 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 54 2,208,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 172 1,548,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 190,314,200              

ประชาชนไดร้บัการส่งเสริม คุม้ครอง มหีลกัประกนัดา้นสทิธเิสรีภาพตามบทบญัญตัแิหง่

กฎหมาย และหลกัการสทิธมินุษยชน 190,314,200              

การบูรณาการความร่วมมอืดา้นการส่งเสริมสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชนใน

ประชาคมอาเซยีน 903,400                   

งบรายจ่ายอื่น 903,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาแนวทางการปฏรูิปการช่วยเหลอืประชาชน

ทางกฎหมายสู่ความเป็นผูน้ าอาเซยีน โครงการ 0 903,400                      

การคุม้ครองสทิธเิสรีภาพ ช่วยเหลอื เยยีวยาประชาชนตามกฎหมาย 101,971,300              

งบด าเนินงาน 56,676,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,676,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ รายการ 0 553,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คดี 0 23,215,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ รายการ 0 1,542,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ รายการ 0 1,067,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 453,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ รายการ 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 1,538,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รายการ 0 362,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 23,580,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและ

สทิธมินุษยชน 0 2,317,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน รายการ 0 545,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายการ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 34,000                        

งบลงทนุ 929,900                   

ครุภณัฑ์ 929,900                      

ครุภณัฑอ์าวุธ 694,500                      

รายการระดบัที1่: ปืนลูกซองยาว บรรจ ุ5 นดั แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร กระบอก 5 209,500                      

รายการระดบัที1่: กระสุนปืนลูกซอง แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ กลอ่ง 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนพกส ัน้กึ่งออโตเมติก แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร กระบอก 5 425,000                      

รายการระดบัที1่: กระสุนปืนพก 9 มม. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ กลอ่ง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: กระบอง (ดิ้ว) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ อนั 20 20,000                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นยทุโธปกรณ์ความม ัน่คง 235,400                      

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะกนักระสุน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ตวั 10 235,400                      

งบรายจ่ายอื่น 44,365,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตอบแทนพยานและคุม้ครองพยาน ราย 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการช่วยเหลอืประชาชนผูต้กเป็นผูเ้สยีหายและจ าเลย

ในคดอีาญาใหเ้ขา้ถงึความยตุิธรรม โครงการ 0 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสายด่วนคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ โครงการ 0 1,365,000                    

การอ านวยการและการบริหารจดัการ 42,518,900                

งบด าเนินงาน 30,555,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,642,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ รายการ 0 1,054,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ คดี 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ รายการ 0 186,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ รายการ 0 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ รายการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 616,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร รายการ 0 272,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 4,435,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รายการ 0 1,344,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ รายการ 0 2,054,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 8,259,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและ

สทิธมินุษยชน 0 1,205,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน รายการ 0 2,024,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ รายการ 0 994,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 25,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,912,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า แห่ง 0 706,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา แห่ง 0 5,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ แห่ง 0 1,569,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ แห่ง 0 630,800                      

งบลงทนุ 11,963,500                

ครุภณัฑ์ 11,963,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,675,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 110,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนการ

ปฏบิตัิงานของคลนิิกยตุิธรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,722,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 135,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการจดัการ

องคค์วามรูแ้ละพฒันาบุคลากร กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 

(e-Learning) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 2,244,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ

องคค์วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนในรูปแบบมลัติมเีดยี (ระยะที่ 2) แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,247,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพการบริการระบบงานเพือ่บริการ

ประชาชน (ระยะที่ 2) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,279,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน แขวงทุ่งสองหอ้ง

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 384,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 340,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการบนัทกึขอ้มูลการเบกิจ่าย

ค่าตอบแทนการส่งเสริมสทิธแิก่ผูต้อ้งหาในชัน้สอบสวนคดอีาญา (ตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 134/1) แขวงทุ่งสองหอ้ง โครงการ 1 1,277,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 336,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 38,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี

 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 12 94,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 18 270,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องโนต้บุก๊ แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 39 148,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 23,000                        

การส่งเสริมและพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ

ในส่วนภูมภิาค 10,342,400                

งบด าเนินงาน 10,292,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,334,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ รายการ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร รายการ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ รายการ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม รายการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 2,045,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและ

สทิธมินุษยชน 0 1,896,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน รายการ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ รายการ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั รายการ 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 20,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 958,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า แห่ง 0 265,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา แห่ง 0 19,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ แห่ง 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ แห่ง 0 397,400                      

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าหอ้งละหมาดส านกังานคุม้ครองสทิธแิละ

เสรีภาพ พื้นที่ 4 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 50,000                        

การส่งเสริมสทิธเิสรีภาพ การระงบัขอ้พพิาท และการส่งเสริมใหม้หีลกัประกนัดา้น

สทิธมินุษยชน 34,578,200                

งบด าเนินงาน 10,391,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,391,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ รายการ 0 192,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ รายการ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ รายการ 0 532,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 183,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม รายการ 0 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม รายการ 0 2,349,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 3,399,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและ

สทิธมินุษยชน 0 1,776,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 5,000                         

งบรายจ่ายอื่น 24,187,100                

รายการระดบัที1่: โครงการกา้วไปขา้งหนา้กบัแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) โครงการ 0 4,335,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกบั

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชน โครงการ 0 11,740,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิผลสมัฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (ช่วงครึ่งหลงั) ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2561 โครงการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท ารายงานประเทศตามพนัธกรณีภายใต ้

อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบตัิ หรือการลงโทษอืน่ที่โหดรา้ย 

ไรม้นุษยธรรม หรือที่ย  า่ยศีกัดิ์ศรี ฉบบัที่ 2 (ระยะที่ 3) โครงการ 0 1,369,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานของคณะกรรมการ

จดัการเรื่องราวรอ้งทุกขก์รณีถกูกระท าทรมานและถกูบงัคบัใหห้ายสาบสูญ 

และคณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการ ฯ โครงการ 0 2,625,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย

ตามกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โครงการ 0 1,222,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย

ตามกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ฉบบัที่ โครงการ 0 1,494,600                    

กรมบงัคบัคดี 1,085,041,400            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 949,800                   

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 949,800                   

การเสริมสรา้งประสทิธภิาพดา้นการบงัคบัคด ีการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท และการลด

ความเหลือ่มล า้ ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 949,800                   

งบด าเนินงาน 949,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 949,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 949,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 3,112,900                 

โครงการส่งเสริมและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกจิการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 3,112,900                 

ส่งเสริมและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกจิการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 3,112,900                 

งบด าเนินงาน 3,112,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,112,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกลุม่ SMEs ของกรมบงัคบั 0 3,112,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,452,000                 

โครงการเสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัภายใตภ้ารกจิของกรมบงัคบัคดี 3,452,000                 

เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัภายใตภ้ารกจิของกรมบงัคบัคดี 3,452,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,452,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุดา้นการบงัคบัคดร่ีวมกบั

หน่วยงานดา้นการบงัคบัคดแีพ่งของประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่

เจรจา (จนี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต)้ 0 3,452,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 20,703,600                

โครงการกรมบงัคบัคด ี4.0 ใหบ้ริการแบบ Smart Office 20,703,600                

กรมบงัคบัคด ี4.0 ใหบ้ริการแบบ Smart office 20,703,600                

งบด าเนินงาน 3,817,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,817,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการเร่งรดัผลกัดนัทรพัยส์นิ 0 3,817,300                    

งบลงทนุ 16,886,300                

ครุภณัฑ์ 16,886,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,886,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อระบบถา่ยทอดสดการขายทอดตลาด แขวง

บางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 15,595,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาระบบการติดตามขอ้

รอ้งเรียน แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,291,100                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 28,185,800                

โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัคดี 25,596,200                

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคดเีชงิรุก 25,596,200                

งบรายจ่ายอื่น 25,596,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคดเีชงิรุก 0 25,596,200                   

โครงการพฒันา ปรบัปรุงกฎหมาย กระบวนงาน และสรา้งการรบัรูก้ระบวนการดา้นการ

บงัคบัคดี 2,589,600                 พฒันา ปรบัปรุงกฎหมาย กระบวนงาน และสรา้งการรบัรูก้ระบวนการดา้นการบงัคบั

คดี 2,589,600                 

งบด าเนินงาน 2,589,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,589,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประเมนิผลการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ

ลม้ละลาย (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญตัิลม้ละลาย (ฉบบัที่ 9) 0 583,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาสถานการณ์หน้ีสนิ : กรณีศึกษาการ

ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคดี 0 1,520,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่ประชาสมัพนัธเ์สริมสรา้งความ

รบัรูค้วามเขา้ใจกฎหมายดา้นการบงัคบัคดี 0 485,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 67,816,400                

โครงการพฒันาระบบงานบงัคบัคดเีพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูร้บับริการตามการจดั

อนัดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing Business) 1,966,700                 

พฒันาระบบงานบงัคบัคดเีพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูร้บับริการตามการจดัอนัดบั

ความยาก-งา่ยในการประกอบธุรกจิ(Ease of Doing Business) 1,966,700                 

งบด าเนินงาน 1,410,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,410,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเพือ่สรา้งความเขา้ใจและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นการด าเนินการของกรมบงัคบัคดภีายใตก้รอบการ

ด าเนินการตามรายงานผลการจดัอนัดบัความยาก-งา่ย ในการประกอบธุรกจิ 0 1,410,100                    

งบรายจ่ายอื่น 556,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเรื่องการเพิม่ขดีความสามารถใน

การประกอบธุรกจิกบัธนาคารโลก 0 556,600                      

โครงการพฒันาใหบ้ริการงานบงัคบัคดสู่ีระบบ Digital 65,849,700                

การพฒันาการใหบ้ริการงานบงัคบัคดสู่ีระบบ Digital 65,849,700                

งบด าเนินงาน 1,473,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,473,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุเพือ่สรา้งความเขา้ใจและ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นการด าเนินการของกรมบงัคบัคดภีายใตก้รอบการ

ประเมนิภาคการเงนิ (FSAP) และการประเมนิการปฏบิตัิตาม

มาตรฐานสากลดา้นการลม้ละลายและสทิธขิองเจา้หน้ี (ROSC) 0 1,473,300                    

งบลงทนุ 64,376,400                

ครุภณัฑ์ 64,376,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 50,696,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเพือ่บูรณาการฐานขอ้มูลดา้นการ

บงัคบัคดกีบัหน่วยงานภายในและภายนอก แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอก โครงการ 1 35,364,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบไกลเ่กลีย่ระยะที่ 2 แขวงบางขนุนนท์

 เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,060,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการออกใบอนุญาตและการ

ตรวจสอบ/ก ากบัดูแลผูท้  าแผนและผูบ้ริหารแผน แขวงบางขนุนนท ์เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 6,873,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขอ้มูลการฟ้ืนฟู

กจิการของลูกหน้ี (e-Reorganization Data Management) แขวงบางขนุ

นนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,397,600                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 13,680,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการขายทอดตลาดโดยใหบ้ริการในรูปแบบ Mobile 

Truck แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 13,680,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 808,147,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 808,147,600              

บคุลากรภาครฐั 808,147,600              

งบบคุลากร 784,443,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 461,831,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1069 357,605,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 112 8,839,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 8 101,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 10 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 181 11,737,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 10 137,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. บาท 469 26,694,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 197 52,996,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 197 3,127,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 2 10,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 11 89,400                        
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รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 35 228,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 322,612,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1412 320,462,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพนกังานราชการ 134 2,149,800                    

งบด าเนินงาน 23,704,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,704,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 239 9,388,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 34 432,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 20 336,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 12,252,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 152,673,300              

การบงัคบัคดี 152,673,300              

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 34,695,200                

งบด าเนินงาน 17,455,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,455,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,880,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,922,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,048,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 0 453,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงานดา้นบงัคบัคดลีม้ละลายส่วนหนา้ 0 152,000                      

งบลงทนุ 16,581,600                

ครุภณัฑ์ 15,265,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,265,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรท์ดแทน แขวงบางขนุ

นนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 283 8,207,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อเครื่องพมิพท์ดแทน แขวงบางขนุนนท ์เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 312 7,058,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,316,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,316,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส่วนกลางกรมบงัคบัคด ีแขวงบางขนุนนท ์

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,316,600                    

งบอดุหนุน 657,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 657,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิเจา้พนกังานบงัคบัคดรีะหวา่งประเทศ UIHJ 0 608,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิเจา้พนกังานดา้นลม้ละลายระหวา่งประเทศ IAIR 0 49,300                        

การบงัคบัคดี 117,978,100              

งบด าเนินงาน 117,978,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,658,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 374,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัย์ บาท 0 2,085,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,764,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 70,167,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในคดอีาญา และคดนีายประกนั 0 1,700,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,502,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,064,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 33,319,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,642,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,316,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,398,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 14,687,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 10,275,000                   

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 1,882,227,400            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,379,100                 

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 3,379,100                 

โครงการค่ายเยาวชนตน้แบบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้“หลกัสูตรกระบวนการยตุธิรรม 

สทิธเิดก็และการสบืสานวฒันธรรมอสิลาม 694,700                   

งบรายจ่ายอื่น 694,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการค่ายเยาวชนตน้แบบจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้“หลกัสูตรกระบวนการยตุิธรรม สทิธเิด็กและการสบืสาน 1 694,700                      

โครงการเสริมพลงัชมุชนและสรา้งความเขม้แขง็แก่เยาวชนพนิิจตน้แบบตามวถิจีงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 1,113,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,113,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการเสริมพลงัชมุชนและสรา้งความ

เขม้แขง็แก่เยาวชนพนิิจตน้แบบตามวถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1 1,113,800                    

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการพทิกัษส์ทิธเิดก็ในบริบทของการบงัคบัใช ้

กฎหมายพเิศษ 1,570,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,570,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใน

การพทิกัษส์ทิธเิด็กในบริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ 1 1,570,600                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 17,532,300                

โครงการบ าบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ 6,837,200                 

การบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็และเยาวชนตามผลการจ าแนก 6,837,200                 

งบรายจ่ายอื่น 6,837,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนั บ าบดัแกไ้ข

 ฟ้ืนฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวขอ้งกบัยาและสารเสพติด โครงการ 1 6,837,200                    

โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 10,695,100                

รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE) 0 5,000,000                    

ป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใชย้าเสพตดิในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและ

อบรม 5,695,100                 

งบรายจ่ายอื่น 5,695,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัเด็กและเยาวชนกลุม่เสีย่งต่อการ

ใชย้าเสพติดในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 4 3,530,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 1 2,165,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 94,173,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 94,173,500                

ป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 94,173,500                

งบบคุลากร 93,657,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 80,415,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 187 64,626,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 6 403,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 3,595,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 3 19,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการ 182 11,604,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเสีย่งภยั 3 จ. ชายแดนภาคใต ้ 7 168,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,241,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 54 12,292,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังานราชการ 50 949,200                      

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ อตัรา 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 54 486,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 13,145,400                

จ าแนกเดก็และเยาวชนในสถานพนิิจเกี่ยวกบัการใชย้าเสพตดิ 13,145,400                

จ าแนกเดก็และเยาวชนทีถ่กูควบคุมในสถานพนิิจ 13,145,400                

งบด าเนินงาน 13,145,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,637,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,196,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,177,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 816,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 816,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดักจิกรรม 0 1,632,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,508,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,448,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,620,600                 

โครงการพฒันาการศึกษาทีม่คุีณภาพ ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสรา้งทกัษะอาชพี 545,000                   

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะอาชพีส าหรบัเดก็และเยาวชน 545,000                   

งบรายจ่ายอื่น 545,000                   

รายการระดบัที1่: การเสริมสรา้งทกัษะอาชพีส าหรบัเด็กและเยาวชน 1 545,000                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบ าบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ

รุนแรง 3,075,600                 

ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบ าบดัทางจติวทิยาในเดก็และเยาวชนทีม่ปีญัหา

สุขภาพจติหรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง 3,075,600                 

งบรายจ่ายอื่น 3,075,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบ าบดัทางจติวทิยาใน

เด็กและเยาวชนที่มปีญัหาสุขภาพจติหรือปญัหาซบัซอ้นรุนแรง บาท 0 1,175,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูและพฒันาพฤตินิสยั

เด็กและเยาวชน โดยใชล้ะครบ าบดั บาท 0 999,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมครอบครวัเขม้แขง็ (Strengthening บาท 0 900,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 3,198,600                 

โครงการเตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ยและการตดิตามสงเคราะหช่์วยเหลอืภายหลงัปลอ่ย 3,198,600                 

โครงการสมาธเิพือ่พฒันาจติใจเดก็และเยาวชน หลกัสูตรจลุลสาสมาธิ 1,734,000                 

งบด าเนินงาน 1,734,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 17 544,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 17 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 17 850,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดักจิกรรม 17 170,000                      

โครงการลูกเสอืเนตรนารี 1,464,600                 

งบด าเนินงาน 1,464,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,464,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 51 354,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 51 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดักจิกรรม 51 510,000                      

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 1,300,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 1,300,000                 

สรา้งความสมานฉนัทใ์นสงัคม โดยใชม้าตรการพเิศษแทนการด าเนินคดอีาญา 1,300,000                 

งบด าเนินงาน 1,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในกระบวนการยตุิธรรมทางเลอืกเพือ่สรา้งความ

สมานฉนัทใ์นสงัคม/มาตรการพเิศษแทนการด าเนินคดอีาญา บาท 0 1,300,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,201,924,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 1,201,924,600            

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 1,201,924,600            

งบบคุลากร 1,173,178,600            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 791,280,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1414 479,726,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 216 12,580,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 9,010,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 15 180,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 0 114,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการ 897 51,780,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเสีย่งภยั 3 จ. ชายแดนภาคใต ้ 46 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 769 224,325,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 4 19,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของลูกจา้งประจ า 675 12,150,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเสีย่ง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12 288,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 381,898,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 1600 358,781,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังานราชการ 1319 23,116,800                   

งบด าเนินงาน 28,746,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,746,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 258 10,752,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ อตัรา 131 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1600 14,328,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 543,953,300              

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 271,226,000              

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 251,031,300              

งบด าเนินงาน 248,845,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 240,477,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,821,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,536,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ครูเวร 0 36,519,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,062,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,180,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 14,003,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมฟ้ืนฟู 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใชม้าตรการพเิศษ

แทนการด าเนินคดอีาญาเด็กและเยาวชน บาท 0 3,514,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจรกัษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมคี า บาท 0 2,652,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการสบืเสาะพนิิจและ

ประมวลขอ้เท็จจริง (การประชมุสหวชิาชพีก่อนศาลมคี าพพิากษา) บาท 0 10,752,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 19,517,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,755,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,466,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,124,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 110,960,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดักจิกรรม 0 1,502,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องนอน 3000 9,150,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 8,367,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,504,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 609,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 739,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,094,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการเช่าโทรศพัทพ์ื้นฐานและระบบ LAN บาท 0 420,000                      

งบลงทนุ 2,185,800                 

ครุภณัฑ์ 2,185,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 196,700                      

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

 ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด ์กรมพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรก

ฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ถงั 40 80,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคิดเลข กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนย์

ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคิดเลข สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพ  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 77,000                        

รายการระดบัที1่: กระติกน า้รอ้น กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 9,000                         

รายการระดบัที1่: กระติกน า้รอ้น สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 40,900                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แขวงบางนา เขตบางนา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา เขตบางนา เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,841,200                    

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉินอตัโนมตัิ LED กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ 

ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 11,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 120 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต์

 กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 13 390,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื กรมพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรี

ดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 30,000                        
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พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่สนบัสนุนการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 

เยาวชนและผูเ้ยาว ์ 20,194,700                

งบด าเนินงาน 7,100,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 4,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,900,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,900,500                    

งบลงทนุ 13,094,200                

ครุภณัฑ์ 13,094,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,094,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัการบูรณาการขอ้มูลภาครฐัและบริการ

ประชาชนของกรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ระยะที่ ๒ (ระบบงาน

คดแีพ่งส าหรบัเด็กและระบบงานคดอีาญาฯ (เพิม่เติม)) แขวงทุ่งสองหอ้ง โครงการ 1 4,893,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 8,201,000                    

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 272,727,300              

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 272,727,300              

งบด าเนินงาน 259,829,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 247,062,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,721,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 4,682,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูป้ฏบิตัิหนา้ที่ครูเวร 0 9,384,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,887,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 406,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,022,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องดื่มและอาหารวา่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมฟ้ืนฟู 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง 0 1,509,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจรกัษาเด็กและเยาวชนภายหลงัศาลมี บาท 0 884,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพการควบคุมดูแลและ

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บาท 0 4,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 21,468,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,855,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,993,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,858,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 142,788,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 724,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุในการจดักจิกรรม 0 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องนอน 3300 16,665,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 12,766,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,254,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,138,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 658,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,714,500                    

งบลงทนุ 1,634,300                 

ครุภณัฑ์ 1,634,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 137,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

 ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด ์ กรมพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรก

ฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ  กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

 ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 47,700                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็แบบถงัคว า่ กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ 

ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก กรมพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา อาคาร

ราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ

 80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 561,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัระดบัคารบ์อนมอนนอกไซดจ์ากลมหายใจ 

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 30 561,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 852,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 57 684,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ ช ัน้ 5  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 7 168,000                      

งบรายจ่ายอื่น 11,263,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอืในการ

พทิกัษคุ์ม้ครองสทิธแิละสวสัดภิาพเด็กเยาวชนในสถานพนิิจฯ 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟูและ

พฒันาพฤตินิสยัเด็กและเยาวชนโดยการจดัการศึกษา ฝึกวชิาชพี การพฒันา

กาย/จติใจและการเตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย โครงการ 3 7,563,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการการบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะราย

แบบไรร้อยต่อ (IRC) 1 1,700,000                    
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กรมราชทณัฑ์ 4,805,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,048,600                 

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 1,048,600                 

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 1,048,600                 

งบลงทนุ 1,048,600                 

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สงักดัทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑ ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,039,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,039,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานที่เพือ่การควบคุมตวัและสถานที่เพือ่การ

ตรวจพสูิจน ์เรือนจ ากลางคลองเปรม  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร แห่ง 1 1,039,100                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 1,460,000                 

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 1,460,000                 

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 1,460,000                 

งบลงทนุ 1,460,000                 

ครุภณัฑ์ 1,460,000                    

ครุภณัฑด์นตรี 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีสากล 15 รายการ  เรือนจ าพเิศษธนบุรี  

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีไทย 10 รายการ เรือนจ าพเิศษธนบุรี  แขวง

บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,296,700                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2,296,700                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 2,296,700                 

งบลงทนุ 2,296,700                 

ครุภณัฑ์ 2,296,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 425,700                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง ทณัฑ

สถานบ าบดัพเิศษกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 24 187,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางคลองเปรม  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร  แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 15 118,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,871,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  เรือนจ าพเิศษ

กรุงเทพมหานคร  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานหญงิธนบุรี  

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑ ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานหญงิธนบุรี  แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด ์ทณัฑ

สถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,520,000                    
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กรมสอบสวนคดพีเิศษ 1,189,828,700            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,936,000                 

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 2,936,000                 

การด าเนินงานดา้นการขา่วและขอ้มลูความม ัน่คงและภยัแทรกซอ้น 2,936,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,936,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการการด าเนินงานดา้นการขา่วศูนยข์อ้มูลความ

ม ัน่คงและอาชญากรรมภยัแทรกซอ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 2,936,000                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 7,214,500                 

โครงการการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ 7,214,500                 

การปราบปรามผูก้ระท าผดิและเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานทางคดี 7,214,500                 

งบรายจ่ายอื่น 7,214,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทางคดต่ีอตา้นการคา้มนุษย์ 0 4,961,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัขอ้มูลการคา้มนุษย์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปประชมุในต่างประเทศ 0 1,452,800                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 35,200,300                

โครงการสรา้งเครือขา่ยบูรณาการป้องกนัอาชญากรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยี

เชงิพื้นทีส่มยัใหม่ 34,779,700                

บูรณาการเครือขา่ยการป้องกนัอาชญากรรมพเิศษ 34,779,700                

งบด าเนินงาน 1,146,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,146,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,146,000                    

งบลงทนุ 33,633,700                

ครุภณัฑ์ 31,376,300                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 31,376,300                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องมอืส ารวจและจดัท าแผนที่เกดิเหตุ แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 28,376,300                   

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศบริการจดัการฐานขอ้มูลอาชญากรรม

ดา้นสิง่แวดลอ้ม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,257,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,257,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการพรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 2,257,400                    

โครงการระวงัป้องกนัภยัทางไซเบอรต์ามแนวทางพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการรกัษาความ

ม ัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาตแิละพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระท าผดิเกี่ยวกบั

อาชญากรรมคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550 และฉบบัที ่2 พ.ศ.2560 420,600                   

การพฒันา แลกเปลีย่นองคค์วามรูก้ารป้องกนัภยัทางไซเบอร์ 420,600                   

งบรายจ่ายอื่น 420,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละฝึกเทคนิคการ บาท 0 420,600                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 814,589,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 814,589,100              

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 814,589,100              

งบบคุลากร 802,650,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 762,355,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1177 429,352,600                 
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 45 5,231,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 74 2,950,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 25 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 423 13,770,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ อตัรา 1061 310,450,000                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 40,294,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 173 39,934,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ อตัรา 32 360,000                      

งบด าเนินงาน 11,938,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,938,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 198 8,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ อตัรา 26 180,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 173 1,548,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 329,888,800              

การจดัการคดพีเิศษแลว้เสร็จตามมาตรฐานทีก่  าหนด 329,888,800              

การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 102,763,000              

งบด าเนินงาน 75,728,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,728,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดพีเิศษ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6 18,496,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคาร 6 11,776,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่เกบ็แร่ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าโกดงัเกบ็ของกลาง 1 5,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ ตามมาตรา 31

 แห่งพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ.2547 0 52,732,000                   

งบลงทนุ 12,759,000                

ครุภณัฑ์ 12,759,000                   

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นยทุโธปกรณ์ความม ัน่คง 7,062,000                    

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะกนักระสุน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ ตวั 300 7,062,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,697,000                    

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการควบคุมส ัง่การ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร คนั 1 5,697,000                    

งบรายจ่ายอื่น 14,275,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,307,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองพยาน 0 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มี

ความเคลือ่นไหวเป็นภยัต่อความม ัน่คงของประเทศ 0 1,168,100                    

การพฒันาบคุลากร 57,908,800                

งบด าเนินงาน 7,554,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,554,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,554,800                    

งบลงทนุ 50,354,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,354,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,354,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถาบนัการสอบสวนคดพีเิศษ ระยะที่ 2 พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ แห่ง 1 50,354,000                   

การอ านวยการ 52,736,400                

งบด าเนินงาน 52,736,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,806,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง 0 819,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 22,810,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั 0 11,704,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความสะอาด 0 4,545,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 0 4,860,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลระบบอาคาร 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนต์ 0 1,882,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,430,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 233,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 130,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 17,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,740,000                   

การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานคดพีเิศษ 89,715,500                

งบด าเนินงาน 75,401,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,401,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ บาท 0 699,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,939,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 2,939,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 205 35,868,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตเ์พือ่การปฏบิตัิการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 100 20,092,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันายทุธศาสตรก์ารป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดพีเิศษ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานบงัคบัใช ้

กฎหมายต่างประเทศที่มทีี่ต ัง้ในประเทศไทย 0 223,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,580,000                    

งบรายจ่ายอื่น 14,314,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้แหลง่ขา่วบุคคลระดบัพื้นที่ แห่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งและพฒันาเครือขา่ย กรม

สอบสวนคดพีเิศษ 0 1,414,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไม่ไดร้บั

ความเป็นธรรม 0 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยตุิธรรมเพือ่ส่งเสริมความเชือ่มโยงระหวา่งกนัในประชาคมอาเซยีน ครัง้ 0 1,500,000                    
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ 26,765,100                

งบด าเนินงาน 22,201,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,201,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,352,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 0 11,300,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์รกัษาความปลอดภยั ระบบ 0 1,239,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์การพสูิจนห์ลกัฐานทาง ระบบ 0 813,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,848,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 4,564,000                 

ครุภณัฑ์ 4,564,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,564,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 284,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลการจราจรเครือขา่ยเพือ่การสบืสวน

สอบสวนคดพีเิศษ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,280,000                    

ส านกังานกจิการยตุธิรรม 147,089,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,290,200                 

โครงการวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรม 4,290,200                 

ด าเนินการวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการยตุธิรรม 4,290,200                 

งบอดุหนุน 4,290,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,290,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป:เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั เรื่อง 4 4,290,200                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 46,339,700                

โครงการขบัเคลือ่นการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 46,339,700                

ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกนัอาชญากรรม 5,302,500                 

งบด าเนินงาน 5,302,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,302,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,905,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,397,400                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานยตุธิรรม 31,490,000                

งบลงทนุ 29,490,000                

ครุภณัฑ์ 29,490,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,490,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเพือ่การพฒันากระบวนการ

ยตุิธรรม แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 27,380,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบการบริหารงานเชงิยทุธศาสตรแ์ผน

แม่บทการบริหารงานยตุิธรรมแห่งชาติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ โครงการ 1 2,109,500                    

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา เรื่อง 1 2,000,000                    

พฒันาระบบการประเมนิกฎหมายและสรา้งการรบัรูท้างกฎหมาย 9,547,200                 

งบด าเนินงาน 7,547,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,547,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,758,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,868,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,920,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา เรื่อง 0 2,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 40,954,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 40,954,400                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 40,954,400                

งบบคุลากร 39,210,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 30,799,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 95 27,315,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 18 1,588,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 26 1,894,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,411,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 34 8,411,500                    

งบด าเนินงาน 1,743,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,743,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 446,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 34 306,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 55,505,200                

นโยบาย แนวทาง มาตรการเพือ่สนบัสนุนการพฒันากระบวนการยตุธิรรม 55,505,200                

พฒันาบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม 6,574,800                 

งบด าเนินงาน 6,574,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,574,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,574,800                    

จดัท านโยบายและประสานงานในกระบวนการยตุธิรรม 8,375,800                 

งบด าเนินงาน 8,375,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,375,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,704,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,120,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินงานโครงการ 0 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,332,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการพฒันาการ

บริหารงานยตุิธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการฯ 0 2,179,500                    

อ านวยการตามภารกจิ 25,912,900                

งบด าเนินงาน 25,169,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,758,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเงนิรางวลักรรมการสอบ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 108,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 7,025,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,830,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ บาท 0 3,855,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถ 0 1,848,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 72,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,411,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,092,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,134,000                    

งบลงทนุ 743,000                   

ครุภณัฑ์ 743,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 743,000                      

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร คนั 1 743,000                      

พฒันากฎหมายและงานวจิยัระบบงานยตุธิรรม 4,402,500                 

งบด าเนินงาน 4,402,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,402,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 582,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินงานโครงการ 0 582,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,557,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 951,100                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10,239,200                

งบด าเนินงาน 5,086,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,346,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 376,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบเครื่องเดมิ บาท 0 3,970,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 739,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 739,800                      

งบลงทนุ 5,153,000                 

ครุภณัฑ์ 5,153,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,153,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 5,153,000                    

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ 384,012,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200                 

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 9,496,200                 
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การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการนิตวิทิยาศาสตร์ 9,496,200                 

งบรายจ่ายอื่น 9,496,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษในการปฏบิตัิงานในพื้นที่เสีย่งภยั 3 

จงัหวดัชายเเดนภาคใต ้ บาท 0 105,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 482,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องมอืวทิยาศาสตร์ 0 1,943,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 47,400                        

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 106,096,700              

โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจพสูิจนด์า้นนิตวิทิยาศาสตรเ์ชงิบูรณาการเพือ่อ านวย

ความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล า้ 106,096,700              

การพฒันางานดา้นนิตวิทิยาศาสตร์ 106,096,700              

งบรายจ่ายอื่น 106,096,700              

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 137,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,794,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 26,400,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารอตัโนมตัิแบบดูดจ่ายซ า้ แขวงบางซือ่ เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร Vortex mixer แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปืนแบบอตัโนมตัิพรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเปรียบเทยีบค่าความสมัพนัธ ์(Correlation) ขอ้มูล

ดจิติอล แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 27,100,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 102,597,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 102,597,400              

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 102,597,400              

งบบคุลากร 100,455,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 85,535,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 217 69,989,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร อตัรา 4 252,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 31 2,179,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ อตัรา 33 789,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 35 2,347,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุขในสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ อตัรา 16 2,548,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

นิติวทิยาศาสตร์ อตัรา 136 7,429,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,920,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 57 14,260,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงาน

ดา้นนิติวทิยาศาสตร์ อตัรา 16 660,000                      

งบด าเนินงาน 2,141,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,141,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 16 642,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 57 508,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 165,822,500              

มาตรฐานงานดา้นนิตวิทิยาศาสตรไ์ดร้บัการก าหนด 49,973,500                

การพฒันามาตรฐานงานดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ามหลกัสากล 22,676,500                

งบด าเนินงาน 22,676,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,676,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,187,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาและสอบเทยีบเครื่องมอืวทิยาศาสตร์ 0 10,507,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานท าความสะอาด 0 950,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 0 1,230,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการ 0 9,489,000                    

การอ านวยการดา้นมาตรฐาน 10,459,000                

งบด าเนินงาน 8,896,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,346,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 705,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการก ากบัการใหบ้ริการ

ดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 0 373,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 152,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 17,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 29,500                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 411,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 0 454,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,900,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,562,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว หลกัสูตร 0 1,562,200                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันามาตรฐานงานดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์าม

หลกัสากล 16,838,000                
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งบด าเนินงาน 15,159,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,159,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,459,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 12,259,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 700,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,679,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 0 1,679,000                    

ผลการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ 115,849,000              

การตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ 23,755,000                

งบด าเนินงาน 22,792,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,792,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนแพทยใ์นการชนัสูตรพลกิศพ 0 9,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 0 205,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง 0 646,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 12,700,000                   

งบลงทนุ 963,000                   

ครุภณัฑ์ 963,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 963,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองอากาศ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 6 963,000                      

การจดัท าระบบฐานขอ้มลูบคุคลสูญหายและศพนิรนาม 1,485,500                 

งบด าเนินงาน 1,485,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,485,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบการ

ติดตามคนหายและการพสูิจนศ์พนิรนาม 0 551,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 300,000                      

การอ านวยการดา้นตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะห์ 42,466,500                

งบด าเนินงาน 42,466,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,016,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,195,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 47,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 182,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 50,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 99,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 21,811,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 812,300                      



631 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั 0 812,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใชห้อ้งปฏบิตัิการ 0 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ระบบปรบัอากาศ 0 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 7,042,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 10 2,696,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 810,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,900,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ 48,142,000                

งบด าเนินงาน 2,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 45,942,000                

ครุภณัฑ์ 45,942,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,942,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลองคค์วามรูก้ารตรวจ

พสูิจนร์ะเบดิส าหรบัหน่วยงานตรวจพสูิจนใ์นอาเซยีน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั

ฐานขอ้มูลสารพนัธุกรรม (DNA) ทางนิติวทิยาศาสตร ์เพือ่ทดแทน แขวงทุ่ง

สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 33,313,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนพ์ยานหลกัฐาน

ดจิทิลัเพือ่สนบัสนุนงานความม ัน่คง แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ โครงการ 1 11,989,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 2,481,521,700            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,825,491,000            

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 679,717,000              

การสรา้งภูมคุิม้กนั เฝ้าระวงั และสรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการป้องกนัยาเสพตดิ 679,717,000              

งบอดุหนุน 194,717,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 194,717,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 194,717,000                 

งบรายจ่ายอื่น 485,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน

พื้นที่ระดบัภาคและจงัหวดั 0 325,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในระดบั 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(To Be Number One) 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พือ่

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ จงัหวดั 0 100,000,000                 

โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 775,774,000              

การปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ และส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 775,774,000              

งบอดุหนุน 292,205,000              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 292,205,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นเงนิสนิบนและรางวลัน าจบั 0 210,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบับริจาคเพือ่ประสานความร่วมมอื 0 2,655,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหา

พื้นที่ปลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื 0 9,550,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืกบัประเทศ

เพือ่นบา้นในการยตุิแหลง่ผลติยาเสพติดและท าลายเครือขา่ยการคา้ยาเสพ โครงการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาทางเลอืกเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 0 50,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 483,569,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดบัภาค 0 187,024,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน

และพื้นที่ปลูกพชืเสพติด 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดยา

เสพติดตามนโยบายรฐับาล 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการบูรณาการมาตรการแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่

เฉพาะ/มาตรการพเิศษ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่:  โครงการแกไ้ขปญัหาฝ่ิน ยาเสพติดและความม ัน่คงพื้นที่

อ  าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม่ 0 12,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอคัรราชทูตที่ปรึกษาดา้นควบคุม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปฏบิตัิการแม่น า้โขงปลอดภยั 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ จงัหวดั 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการสกดัก ัน้ยาเสพติดในพื้นที่

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 78,645,000                   

โครงการบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 370,000,000              

การบ าบดัรกัษาผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ ลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิและ

ตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอืผูผ้า่นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 370,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 370,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกระบวนการบ าบดัและติดตาม

ดูแลช่วยเหลอืผูเ้สพผูต้ิดยาเสพติดและพฒันามาตรฐานบ าบดัฟ้ืนฟู ราย 0 370,000,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 487,348,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 487,348,200              

บคุลากรภาครฐัดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 487,348,200              

งบบคุลากร 468,238,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 424,522,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1043 339,835,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 49 5,688,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. อตัรา 1 9,900                         

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 29 939,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. อตัรา 5 13,242,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 175 10,655,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 13 143,600                      

รายการระดบัที1่: พ.ป.ส. อตัรา 707 35,567,500                   

รายการระดบัที1่: พ.ต.ก. อตัรา 14 792,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 58 17,647,900                   
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ค่าจา้งช ัว่คราว 43,716,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวของลูกจา้งที่ปฏบิตัิงานในส านกังาน อตัรา 1 586,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 177 43,129,500                   

งบด าเนินงาน 19,109,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,109,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 164 15,477,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 5 133,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,677,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการใน อตัรา 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 177 1,593,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัสงัคมสวสัดกิารลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 1 193,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 168,682,500              

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 168,682,500              

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 168,682,500              

งบด าเนินงาน 120,782,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,668,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,230,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 2,367,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 630,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,762,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,625,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,610,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 42 11,979,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,582,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 736,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 429,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 383,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,957,900                    

ค่าสาธารณูปโภค 24,114,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 640,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,224,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,600,000                    

งบลงทนุ 39,900,000                
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ครุภณัฑ์ 39,900,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 39,900,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุหาพกิดัและทศิทางโทรศพัทร์ะยะใกล ้แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 39,900,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว ครัง้ 0 8,000,000                    

สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 320,360,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 28,504,900                

โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญารวมท ัง้หลกันิตธิรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน 28,504,900                

การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ 28,504,900                

งบอดุหนุน 28,504,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,504,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยตุิธรรมทางอาญา รวมท ัง้หลกั

นิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซยีน 0 28,504,900                   

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 79,081,100                

โครงการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทโีลกดา้นการเสริมสรา้งหลกันิตธิรรม และ

ยกระดบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญาตามแผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา 79,081,100                

การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้

เสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ตามหลกัมาตรฐานสากล 79,081,100                

งบอดุหนุน 79,081,100                

รายจ่ายอืน่ 79,081,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการ

ใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการยตุิธรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล 0 79,081,100                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 62,790,600                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 62,790,600                

บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 62,790,600                

งบอดุหนุน 62,790,600                

เงนิเดอืน 55,901,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนผูอ้  านวยการ อตัรา 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนรองผูอ้  านวยการ อตัรา 2 4,044,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนผูอ้  านวยการส านกั อตัรา 5 6,758,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนเจา้หนา้ที่ อตัรา 62 33,189,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนผูเ้ชีย่วชาญ อตัรา 10 8,908,800                    

ค่าจา้งประจ า 4,653,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งลูกจา้งประจ า อตัรา 15 4,653,200                    

ค่าใชส้อย 2,236,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี อตัรา 94 2,236,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 149,984,000              

องคค์วามรูน้วตักรรมของกลุ่มเครือขา่ยทีเ่ขม้แขง็เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายตามแผนงาน

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา 149,984,000              
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การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยเกี่ยวกบั

กระบวนการทางกฎหมาย หลกันิตธิรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 149,984,000              

งบอดุหนุน 149,984,000              

ค่าตอบแทน 9,182,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 3,822,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาต่างประเทศ 0 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพเิศษ 0 2,040,000                    

ค่าใชส้อย 33,870,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ส  านกังาน 0 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,030,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเพิม่ศกัยภาพและพฒันาบุคลากร 0 904,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลการปฏฺบิตัิงานและการ

ลงนามตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัท าระบบการบริหารความเสีย่งการ

ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล 0 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจสอบบญัชี 0 560,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่ออายโุปรแกรมและเวบ็ไซต์ 0 615,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,057,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 607,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 216,000                      

ค่าวสัดุ 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 660,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 50 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบัผูบ้ริหาร แขวงลมุพนีิ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัผูบ้ริหาร แขวงลมุพนีิ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 800,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,676,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสถาบนัเพือ่การยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 

และสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 55,676,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,737,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมการก่อสรา้งอาคารส านกังานสถาบนัเพือ่การ

ยตุิธรรมแห่งประเทศไทย และสิง่ก่อสรา้งประกอบ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต แห่ง 1 1,737,800                    

รายจ่ายอืน่ 43,291,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาความร่วมมอืระหวา่งสถาบนัเพือ่การ

ยตุิธรรมแห่งประเทศไทยและส านกังานวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติประจ าภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซฟิิก 0 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมหลกันิติธรรมและการพฒันาที่ย ัง่ยนื 0 19,096,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเขา้ร่วมประชมุเจรจาความร่วมมอื 0 8,445,000                    

สถาบนัอนุญาโตตลุาการ 37,298,400                

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 2,904,800                 

โครงการเสริมสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 2,904,800                 

การพฒันาแอพพลเิคชัน่เผยแพร่ขอ้มลูการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก (Mobile 

Application) 970,000                   

งบอดุหนุน 970,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 970,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแอพพลเิคชัน่เผยแพร่ขอ้มูลการระงบัขอ้

พพิาททางเลอืก ( Mobile Application) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา ระบบ 1 970,000                      

การเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 1,233,800                 

งบอดุหนุน 1,233,800                 

ค่าใชส้อย 1,233,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,233,800                    

การพฒันาผูป้ฏบิตังิานดา้นการประนอมขอ้พพิาทในเรื่องการจดัการความขดัแยง้อยา่ง

งา่ย 701,000                   

งบอดุหนุน 701,000                   

ค่าใชส้อย 701,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 701,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 10,615,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 10,615,900                

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 10,615,900                

งบอดุหนุน 10,615,900                

เงนิเดอืน 10,259,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนพนกังาน อตัรา 13 10,259,700                   

ค่าใชส้อย 356,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 12 356,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 23,777,700                

นโยบาย แนวทาง เพือ่พฒันากระบวนการประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตลุาการ 23,777,700                

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตลุาการ 23,777,700                

งบอดุหนุน 23,777,700                

ค่าตอบแทน 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการสถาบนั 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพ 12 130,000                      

ค่าใชส้อย 17,278,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ 0 486,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 9,679,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,851,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,365,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 2,401,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ๆ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าระบบ Microsoft office 365 ระบบ 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,293,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 501,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 324,000                      

ค่าวสัดุ 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 360,000                      

รายจ่ายอืน่ 2,145,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุและเจรจานานาชาติ 0 2,145,700                    

กระทรวงแรงงาน 5,142,394,100            

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,220,492,600            

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 16,654,800                

โครงการขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้น

แรงงานไปสู่การปฏบิตัิ 16,654,800                

ขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

ไปสู่การปฏบิตัิ 16,654,800                

งบรายจ่ายอื่น 16,654,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการขบัเคลือ่นกลไกเชงินโยบายใน

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงานไปสู่การปฏบิตัิ รายการ 0 16,654,800                   

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 20,222,000                

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 20,222,000                

ด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,222,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,222,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน

สถานประกอบการ 76 จงัหวดั 0 2,432,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอาสาสมคัรแรงงานตา้นภยัยาเสพติด รายการ 0 7,789,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนใหก้รมสุขภาพจติในงาน TO BE 

NUMBER ONE 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 5,450,000                 

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นแรงงาน 5,450,000                 

จดัประชมุระดบัเจา้หนา้ทีอ่าวุโสแรงงานอาเซยีน และการประชมุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 4,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการจดัการประชมุระดบัเจา้หนา้ที่

อาวุโสแรงงานอาเซยีน คณะกรรมการ/คณะท างานอาเซยีนดา้นแรงงาน และ

การประชมุอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซยีน ในปี รายการ 0 4,600,000                    

การประชมุระดบัภูมภิาคอาเซยีน 850,000                   

งบรายจ่ายอื่น 850,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการจดัการประชมุระดบัภูมภิาค

อาเซยีนเพือ่ส่งเสริมการเปลีย่นผ่านจากการจา้งงานนอกระบบไปสู่การจา้ง รายการ 0 850,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 158,429,100              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการดา้นแรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 88,615,300                
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จา้งบณัฑติแรงงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการดา้นแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 88,615,300                

งบรายจ่ายอื่น 88,615,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ

ดา้นแรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 88,615,300                   

โครงการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 69,813,800                

จา้งงานเร่งด่วนและพฒันาทกัษะฝีมอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 69,813,800                

งบรายจ่ายอื่น 69,813,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี รายการ 0 69,813,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 528,211,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 376,386,500              

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 221,131,900              

งบบคุลากร 209,980,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 188,724,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 347 137,644,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 76 7,588,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 15 360,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 86 8,008,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 10 51,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 112 34,975,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 4 96,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 21,256,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 70 21,218,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพี 3 37,700                        

งบด าเนินงาน 11,151,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,151,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 254 10,500,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 254 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20 114,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 70 537,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 70 537,000                      

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 155,254,600              

งบบคุลากร 146,644,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 130,567,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 306 108,635,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 40 4,678,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 90 7,006,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 35 10,246,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 16,076,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 87 16,047,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพี 2 29,600                        

งบด าเนินงาน 8,610,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 85 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 85 3,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 13 4,536,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3 108,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 89 766,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 89 766,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลกและ

สรา้งความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 151,824,800              

การส่งเสริมขยายตลาดและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 151,824,800              

งบบคุลากร 110,824,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 63,659,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 26 11,784,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 9 604,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 25 50,455,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 18 814,800                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 47,165,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 44 47,165,000                   

งบด าเนินงาน 41,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 25 41,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 25 41,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 480,795,800              

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 120,714,000              

ประสานการใหบ้ริการดา้นแรงงาน 81,924,400                

งบด าเนินงาน 67,422,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 67,422,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 52,236,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,820,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 89,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,114,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 617,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 103,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,186,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 696,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบกลอ้งวงจรปิด รายการ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 774,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 774,300                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,362,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าผลติโทรทศัน์ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าสือ่ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ รายการ 0 862,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมคัรแรงงาน

ร่วมใจอาสาพฒันาบา้นเกดิ รายการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,483,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 16,200                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 14,501,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพเครือขา่ยอาสาสมคัร

แรงงานเพือ่บูรณาการภารกจิของกระทรวงแรงงาน คน 0 14,501,800                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 38,789,600                

งบด าเนินงาน 38,440,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,690,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 705,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,141,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 318,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 576,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 245,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,082,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 2,082,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 21,650,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเหมาท าความสะอาด บาท 0 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 11,520,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 930,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 930,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 309,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 109,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั บอรด์ นิทรรศการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 512,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 215,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,150,000                    

งบลงทนุ 349,000                   

ครุภณัฑ์ 349,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 199,000                      

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชว ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน

  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ที่แขวนหนงัสอืพมิพ ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร อนั 2 5,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

600 จดุต่อตารางน้ิว  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงค ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร คนั 1 7,600                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูป พรอ้ม Wi-Fi  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 1 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 120,000                      

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 279,217,200              

ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั และการเตอืนภยัดา้นแรงงาน 26,167,600                

งบด าเนินงาน 5,558,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,558,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 359,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 274,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 502,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 276,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 145,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 79,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,504,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 2,640,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 441,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 340,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายนอก 0 100,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 132,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 93,100                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 196,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 10,800                        

งบลงทนุ 7,200                      

ครุภณัฑ์ 7,200                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐาน แบบตัง้โตะ๊  หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 7,200                         

งบรายจ่ายอื่น 20,601,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส ารวจขอ้มูลความตอ้งการและการขาดแคลน

แรงงานของสถานประกอบการ 0 5,362,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าบทวเิคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีชี้วดัภาวะแรงงานจงัหวดั 0 15,239,300                   

อ านวยการ บริหารจดัการ และพฒันาดา้นแรงงาน 68,931,700                

งบด าเนินงาน 53,315,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,938,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,239,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,324,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,195,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 786,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 343,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 688,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าทรพัยส์นิอืน่ ๆ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 19,280,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเหมาท าความสะอาด บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 6,977,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งไฟวนัเฉลมิ/ตกแต่งสถานที่วนั

สถาปนากระทรวง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลระบบคลงัและพสัดุ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 2,460,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการ 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภบิาล 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตดัขา่วจากหนงัสอืพมิพ์

ภายในประเทศ ขึ้นระบบออกไลน ์(IQNews Clip) รายการ 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งซุม้วนัเฉลมิพระเกยีรติและวโรกาส รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอดัขยายภาพ รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 3,634,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 3,634,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,501,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 818,800                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 451,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา รายการ 0 231,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 790,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั บอรด์ นิทรรศการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ ผลงาน บทบาทภารกจิ

ในโอกาสต่าง ๆ พรอ้มท ัง้การประดบัตกแต่งใหดู้เหมาะสม รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายสือ่สิง่ของเพือ่การประชาสมัพนัธก์ระทรวง รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสารเผยแพร่ความรู ้ รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าสือ่ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ รายการ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ย รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัท าโลห่ผู์เ้กษยีณอายรุาชการ อนั 0 99,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมวนัต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่แห่งชาติ 

และวนัต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่สากล รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรูใ้นการบริหารจดัการดา้น รายการ 0 386,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 0 5,134,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารจดังานเฉลมิ

พระเกยีรติในวโรกาสต่างๆ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,435,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 322,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 38,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 9,377,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,433,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 632,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 402,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,910,000                    

งบลงทนุ 15,615,900                

ครุภณัฑ์ 425,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 317,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 33,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร  หน่วยปฏบิตัิ

กลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง ชดุ 1 36,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้  หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 6 19,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางโทรทศัน ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุขาต ัง้โทรทศัน ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 23,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,200                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้รอ้น-น า้เยน็  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 91,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 2 38,600                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว หน่วยปฏบิตัิ

กลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 2 53,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา  หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,190,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,911,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงช ัน้ 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 

2562  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,669,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

ปีงบประมาณ 2562  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,242,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,279,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถจกัรยานยนต ์กระทรวงแรงงาน 

ปีงบประมาณ 2562  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,279,800                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 103,679,600              

งบด าเนินงาน 57,023,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,498,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,258,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าขอ้มูลภาษาองักฤษของ

เวบ็ไซตก์ระทรวงแรงงาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์

และอปุกรณ์เครือขา่ยและบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ความม ัน่คงปลอดภยัของ

หอ้งปฏบิตัิการของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 6 ระบบ รายการ 0 984,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศเพือ่การ

ประชาสมัพนัธแ์ละติดต่อสือ่สาร (ระบบอนิเทอรเ์น็ตและอนิทราเน็ต) และ

ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน รายการ 0 1,331,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศศูนย์

ขอ้มูลแรงงานแห่งชาติ รายการ 0 15,443,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 240,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 26,525,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 26,525,800                   

งบลงทนุ 46,655,800                

ครุภณัฑ์ 46,655,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 46,655,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าระบบเฝ้าระวงัและรกัษาความปลอดภยั

ดว้ยระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน

 หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิ โครงการ 1 3,625,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 

ส าหรบัส านกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.เกาหล)ี หน่วยปฏบิตัิกลาง

 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน 

ซอฟตแ์วร ์Power PDF ส าหรบัส านกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.

เบอรล์นิ) หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง ชดุ 2 105,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล (จอภาพขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ส าหรบัส านกังาน

แรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.สงิคโปร)์  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 142,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล (จอภาพขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ส าหรบัส านกังาน

แรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.บรูไน) หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 48,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

เครื่องกระจายสญัญาณ Wifi ส าหรบัส านกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ 

(สนร.ริยาด) หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 29,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบ Inkjet ส าหรบัส านกังานแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ (สนร.ริยาด)  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ขาว ด า ส าหรบัส านกังานแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ (สนร.ริยาด) หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรส์ ีส าหรบั

ส านกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.มาเลเซยี) หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ี หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า  ชนิด

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นแรงงาน  

หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ทดแทนใหห้น่วยงานภายใน

สงักดัส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562  หน่วยปฏบิตัิ

กลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง โครงการ 1 1,761,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์ประชมุทางไกลผ่านเครือขา่ย

ความเร็วสูงส าหรบัหน่วยงานภูมภิาค ปีงบประมาณ 2562  หน่วยปฏบิตัิ

กลาง ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง โครงการ 1 33,705,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอปุสงคแ์ละอปุทาน

ก าลงัคนเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 6,664,800                    

จดัท าขอ้เสนอ นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนดา้นแรงงาน ท ัง้ในและต่างประเทศ และ

ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน 80,438,300                

งบด าเนินงาน 26,023,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,023,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,637,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,404,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,975,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,999,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,444,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 531,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 232,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 477,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 3,264,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัพมิพเ์อกสารทางวชิาการ 0 674,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการส ารวจขอ้มูลค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็น

ส าหรบัแรงงานเพือ่พฒันาฝีมอื (แรงงานท ัว่ไปแรกเขา้ท างาน) ใน รายการ 0 2,042,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส ารวจและวเิคราะหข์อ้มูลการจ่าย

ค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืในตลาดแรงงานตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย รายการ 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 721,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 434,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายนอก 0 287,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 254,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพป์ระกาศอตัราค่าจา้งข ัน้ต า่ ค่าจา้งตาม

มาตรฐานฝีมอื และค าชี้แจง รายการ 0 254,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 622,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าลงทะเบยีนหลกัสูตรส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน รายการ 0 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย รายการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,922,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 153,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 152,000                      

งบลงทนุ 204,800                   

ครุภณัฑ์ 204,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 204,800                      

งบอดุหนุน 37,640,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,640,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 0 37,497,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงรายปีกรอบความร่วมมอื Colombo 0 143,200                      

งบรายจ่ายอื่น 16,570,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 11,876,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปตรวจนิเทศส านกังานแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ ครัง้ 0 1,633,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคนพกิารท างานในหน่วยงาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุเชงิปฏบิตัิการเพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจในการถา่ยทอดยทุธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัิ เรื่อง 0 363,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตรด์า้นแรงงาน

ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2562-2564 ประจ าปี พ.ศ. 2563 รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตรส์ านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ประจ าปี พ.ศ. 2563 รายการ 0 336,300                      

การส่งเสริมขยายตลาดและคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 80,864,600                

คุม้ครองสทิธปิระโยชนแ์รงงานไทยในต่างประเทศ 72,889,400                

งบด าเนินงาน 60,257,600                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,678,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,354,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหนา้ที่ประจ าอยู่

ในต่างประเทศ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการในต่างประเทศ

 ตามประเพณีทอ้งถิน่ 0 5,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,954,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 15,800,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าทรพัยส์นิอืน่ ๆ 0 154,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 7,517,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเหมาท าความสะอาด บาท 0 2,464,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,804,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรปฏบิตัิงาน 0 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 0 141,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขนยา้ยและตกแต่งส านกังานใหม่ รายการ 0 867,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 199,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน บาท 0 199,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอร ์แผ่นพบั บอรด์ นิทรรศการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ยส าหรบัขา้ราชการที่ครบวาระประจ าการใน คน 0 13,656,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 303,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 363,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,578,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 156,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 785,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,457,000                    

งบลงทนุ 7,073,800                 

ครุภณัฑ์ 6,628,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 95,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มโตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ หน่วยปฏบิตัิกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 50,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 4 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบบตัร  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัทพ์รอ้มติดต ัง้ ทดแทนส าหรบัส านกังาน

แรงงานไทยในต่างประเทศ  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,532,900                    

รายการระดบัที1่: รถยนตน์ัง่ส่วนกลาง ส าหรบัส านกังานแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ (สนร.สงิคโปร)์  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,853,700                    

รายการระดบัที1่: รถยนตน์ัง่ส่วนกลาง ทดแทนส าหรบัส านกังานแรงงานไทย

ในต่างประเทศ (สนร.เกาสง)  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,829,200                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์อนกประสงค ์ทดแทนส าหรบัส านกังานแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ (สนร.อสิราเอล)  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังาน

ปลดักระทรวงแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร คนั 1 2,850,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 445,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ของส านกังานแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ (สนร.ไทเป)  หน่วยปฏบิตัิกลาง ส านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 445,300                      

งบรายจ่ายอื่น 5,558,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งทนายความเพือ่คุม้ครองสทิธิ

ประโยชนแ์รงงานไทยในต่างประเทศ เรื่อง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานของ

แรงงานไทยในต่างประเทศ กจิกรรม 0 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งการท างานของแรงงานไทยใน

ต่างประเทศ 0 4,000,000                    

ขยายและรกัษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 7,975,200                 

งบด าเนินงาน 2,365,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,365,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 391,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 149,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 142,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 85,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 548,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 160,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,610,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยใน กลุม่ประเทศ 0 5,610,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,964,800                 

โครงการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอาย ุและแรงงานพกิาร 3,964,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการส่งเสริมคุม้ครองและพฒันาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอาย ุ

และแรงงานพกิาร 3,964,800                 

งบรายจ่ายอื่น 3,964,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอาย ุและแรงงานพกิาร 0 3,964,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,000,000                 

โครงการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ 3,000,000                 

จดัท าดชันีชี้วดัคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบและส ารวจขอ้มลูแรงงานนอกระบบ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการจดัท าดชันีชี้วดัคุณภาพชวีติ

แรงงานนอกระบบและส ารวจขอ้มูลแรงงานนอกระบบ รายการ 0 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 3,764,800                 

โครงการเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุริตประพฤตมิชิอบ 3,764,800                 

กระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นไทยใหใ้สสะอาด ปราศจากการทจุริต (Zero 

Tolerance & Clean Thailand) 600,000                   

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่น

ประเทศไทยใหใ้สสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean รายการ 0 600,000                      

พฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน

เพือ่ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทจุริต 300,000                   

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการพฒันาการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่ยกระดบัค่าดชันี รายการ 0 300,000                      

สนบัสนุนและสรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อตา้นการทจุริต ดวงตาแรงงาน 2,864,800                 

งบรายจ่ายอื่น 2,864,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการสนบัสนุนและสรา้งการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการต่อตา้นการทุจริต ดวงตาแรงงาน รายการ 0 2,864,800                    

กรมการจดัหางาน 1,084,759,600            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,000,000                 

โครงการมหกรรมสรา้งงาน สรา้งอาชพี เฉลมิพระเกยีรติ 5,000,000                 

สรา้งงานสรา้งอาชพีและจดันิทรรศการเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,972,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 80,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 232,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 615,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัวนัมหกรรมอาชพี 0 3,486,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 107,700                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 120,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 8,000                         

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 17,369,800                

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 13,619,800                

ศูนยป์ฏบิตักิารการป้องกนัการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 4,870,200                 

งบด าเนินงาน 4,870,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,870,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,608,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,417,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 112,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 1,197,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตร์บัจา้ง 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 784,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 784,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 4,690,800                 

งบด าเนินงาน 2,390,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,390,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 69,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 532,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,052,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นพบั/โปสเตอร/์นิทรรศการ 0 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 692,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 542,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 149,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 44,200                        

งบรายจ่ายอื่น 2,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจและคุม้ครองแรงงานไทยใน 0 2,300,000                    

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 4,058,800                 

งบด าเนินงาน 4,058,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,058,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 141,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นพบั/โปสเตอร/์นิทรรศการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 393,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 258,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 135,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        
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โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 3,750,000                 

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 890,700                   

งบด าเนินงาน 890,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 890,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 396,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 74,300                        

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 2,859,300                 

งบด าเนินงาน 2,859,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,859,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 207,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 588,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 1,303,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 768,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 498,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า/บ ารุงรกัษาโปรแกรม ครัง้ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 557,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 557,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 204,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 308,146,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,146,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 155,383,100              

งบบคุลากร 147,347,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 140,856,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 321 117,723,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,338,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 305,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 492,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 3,038,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 25,600                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 43 16,933,600                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,491,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 26 6,491,000                    

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 26 6,491,000                    

งบด าเนินงาน 8,036,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,036,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 7,709,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 243,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 152,763,600              

งบบคุลากร 145,923,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 111,212,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 124 88,551,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,329,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 170,900                      
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รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 3,045,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 66,400                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 28 16,880,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 0 48,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 34,711,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 128 34,711,000                   

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 128 34,711,000                   

งบด าเนินงาน 6,840,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 5,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พนกังานราชการ) 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,152,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 67,228,800                

โครงการเตรียมความพรอ้มแก่ก าลงัแรงงาน 54,095,600                

แนะแนวอาชพีและส่งเสริมอาชพี 49,255,400                

งบด าเนินงาน 49,255,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,255,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 2,836,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,185,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาสาสมคัร 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,499,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 19,624,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 485,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/่จดันดัพบ ครัง้ 0 1,599,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 3,563,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการสาธติอาชพีอสิระ 0 6,716,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลป่ระกาศเกยีรติคุณ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัวนัแนะแนวอาชพี 0 3,527,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 10,409,900                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 698,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 9,711,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 711,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 236,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 344,400                      

พฒันาการจดัประเภทมาตรฐานอาชพีประเทศไทยและการจดัประเภทมาตรฐาน

อตุสาหกรรมประเทศไทย 4,840,200                 

งบด าเนินงาน 1,792,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,792,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 846,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 392,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 172,200                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 172,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 226,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 226,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบรายจ่ายอื่น 3,047,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาพฒันาการจดัประเภทมาตรฐานอาชพีและ

มาตรฐานอตุสาหกรรม 0 3,047,400                    

โครงการกา้วสู่งานทีด่คีนมคุีณภาพ 13,133,200                

พฒันาระบบและกลไกรวมท ัง้ขยายบริการจดัหางานภาครฐั 8,193,400                 

งบลงทนุ 8,193,400                 

ครุภณัฑ์ 8,193,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,193,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบบริการจดัหางานในประเทศผ่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่รองรบัการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการจดัหางานเพือ่

คนไทย และพฒันาแพลตฟอรม์รองรบัการใชง้านของบตัรดจิทิลัในรูปแบบ 

QR Code ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แขวงดนิแดง เขตดนิ ระบบ 1 8,193,400                    

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยเป็นนกัจดัหางานมอือาชพีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรรจุ

งาน 1,039,800                 

งบด าเนินงาน 1,039,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,039,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 1,009,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 1,009,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 30,000                        

บริการจดัหางานของศูนยบ์ริการจดัหางานเพือ่คนไทย 3,900,000                 

งบด าเนินงาน 3,900,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 835,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 2,205,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 859,800                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 407,307,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 407,307,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บัการส่งเสริมการมงีานท า 407,307,200              

งบบคุลากร 390,068,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 281,468,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 773 235,356,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 5,553,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 296,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 7,934,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 128,800                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 148 31,765,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 0 61,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 0 96,000                        
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ค่าจา้งช ัว่คราว 108,599,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 420 108,599,800                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 420 108,599,800                 

งบด าเนินงาน 17,239,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,239,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 11,854,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พนกังานราชการ) 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 3,717,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 276,477,500              

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 276,477,500              

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 190,412,600              

งบด าเนินงาน 181,298,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 166,525,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 503,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 123,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย 0 143,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,197,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,813,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,348,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,769,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 37,903,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ท์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,935,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 28,872,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าโกดงัจดัเกบ็เอกสาร หลงั 0 5,096,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 92,188,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,360,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 4,395,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 3,780,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 63,630,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/่จดันดัพบ ครัง้ 0 6,497,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ คร ัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ คร ัง้ 0 1,418,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 543,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค 0 957,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ 0 428,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขนยา้ยและจดัเกบ็เอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 404,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 4,405,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 2,731,100                    



655 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 1,674,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 251,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัต ารวจ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิดงาน 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 9,460,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,602,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 92,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 298,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 90,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 14,773,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,029,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,349,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,614,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 680,400                      

งบลงทนุ 9,113,700                 

ครุภณัฑ์ 9,113,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,085,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีกรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  

กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 3 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กรมการจดัหางาน แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 19 615,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี กรมการจดัหางาน แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 402,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กรมการจดัหางาน แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 799,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี กรมการจดัหางาน แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 819,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีกรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี กรมการจดัหางาน แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 165,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,678,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานเลขานุการกรม แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร คนั 3 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 349,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,400                         

รายการระดบัที1่:  ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ กรมการจดัหางาน แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 309,500                      

การใหบ้ริการจดัหางานต่างประเทศ 24,887,800                

งบด าเนินงาน 20,642,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,734,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 70,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,468,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 701,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,363,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 414,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 414,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 972,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 123,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 2,880,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ครัง้ 0 777,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั/โปสเตอร/์นิทรรศการ ครัง้ 0 777,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 6,314,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 6,314,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 50,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,908,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,276,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 763,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,868,300                    

งบอดุหนุน 214,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 214,500                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์าร World Association of 

Public Employment Services (WAPES) 0 214,500                      

งบรายจ่ายอื่น 4,030,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการรกัษาและขยายตลาดแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ 0 1,818,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาวจิยัและพฒันาองคก์รและระบบการจดัส่ง

แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรฐั 0 2,212,000                    

การใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงาน 13,528,100                

งบด าเนินงาน 13,528,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,499,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,133,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,408,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 351,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 635,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,476,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 564,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 828,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 2,584,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 351,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 351,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 614,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 675,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 121,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 31,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 103,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 91,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,028,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,438,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 273,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,024,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 292,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,649,000                

งบด าเนินงาน 36,382,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,885,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 9,263,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า/บ ารุงรกัษาโปรแกรม ครัง้ 0 9,263,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 204,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน คน 0 204,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,416,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 23,497,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 23,497,200                   

งบลงทนุ 11,266,800                
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ครุภณัฑ์ 11,266,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,266,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องพมิพใ์บอนุญาตพรอ้มอปุกรณ์ กรมการจดัหา

งาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 920,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรม กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง ชดุ 200 5,160,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 100 790,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย กรมการจดัหางาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 200 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กรมการจดัหางาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 122 2,196,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,229,600                 

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 1,955,500                 

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 1,104,600                 

งบด าเนินงาน 1,104,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,053,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 114,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 129,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 51,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 30,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 20,200                        

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 508,600                   

งบด าเนินงาน 508,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 471,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 139,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 74,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 235,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 235,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 37,200                        

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 342,300                   

งบด าเนินงาน 342,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 342,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 342,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 342,300                      

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 1,274,100                 

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 867,100                   

งบด าเนินงาน 867,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 860,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 33,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 149,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 342,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/่จดันดัพบ ครัง้ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 182,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 150,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 407,000                   

งบด าเนินงาน 407,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 406,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 384,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,685,327,500            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,355,000                

โครงการอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000                

ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,040,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 12,040,000                   

โครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 3,315,000                 

สรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 3,315,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,315,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบสามเหลีย่ม

ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื คน 0 3,315,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 108,670,000              

โครงการเพิม่ศกัยภาพแรงงานรองรบั Thailand 4.0 42,300,000                

เพิม่ศกัยภาพแรงงานเตรียมเขา้สู่อตุสาหกรรมเป้าหมายแหง่อนาคต 42,300,000                

งบรายจ่ายอื่น 42,300,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพแรงงานเตรียมเขา้สู่

อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 0 42,300,000                   

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 38,000,000                

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 38,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 38,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบั

อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 0 38,000,000                   

โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต 28,370,000                

พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต 28,370,000                

งบรายจ่ายอื่น 28,370,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติเพือ่

รองรบั 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 0 28,370,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 87,085,800                
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โครงการยกระดบัแรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐานฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบัการแขง่ขนั 53,781,800                

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ 33,137,800                

งบด าเนินงาน 33,137,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,137,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 0 33,137,800                   

ทดสอบฝีมอืแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการทดสอบฝีมอืแรงงานช่างเชือ่ม 0 500,000                      

พฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่รองรบัการจ่ายค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื 12,164,000                

งบด าเนินงาน 12,164,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,164,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่รองรบัการ

จ่ายค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 0 12,164,000                   

ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการสรา้งเครือขา่ยการด าเนินการ

เกี่ยวกบัมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 0 3,000,000                    

พฒันาศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงานไทยในต่างประเทศ 4,980,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,980,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ 0 4,980,000                    

โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม

และบริการ 33,304,000                

พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรมและ

บริการ 33,304,000                

งบอดุหนุน 7,904,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 7,904,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี บาท 0 7,904,000                    

งบรายจ่ายอื่น 25,400,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มก าลงัแรงงานใหม่เพือ่

เขา้สู่ Thailand 4.0 0 25,400,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 42,997,400                

โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) 42,997,400                

เพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 42,997,400                

งบรายจ่ายอื่น 42,997,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 0 42,997,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 56,500,000                

โครงการเพิม่ทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 56,500,000                

เพิม่ทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 56,500,000                

งบอดุหนุน 8,200,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี บาท 0 8,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 48,300,000                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ 0 48,300,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 29,676,000                

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ 5,356,000                 

พฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ 5,356,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,356,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกจิ

ขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 0 5,356,000                    

โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรม

เทคโนโลยชี ัน้สูงพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC 24,320,000                

พฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

ช ัน้สูงพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 24,320,000                

งบรายจ่ายอื่น 24,320,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงาน 10 กลุม่

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 0 24,320,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 20,000,000                

โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิพือ่การพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนุ

ภูมภิาคลุ่มน า้โขงและเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต(้GMS-ASEAN) 20,000,000                

พฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิพือ่การพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนุภูมภิาค

ลุ่มแมน่ า้โขงและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 20,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฝีมอืและศกัยภาพแรงงานกลุม่

เครือขา่ยแรงงานนานาชาติ 0 20,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 879,862,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 879,862,800              

พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 879,862,800              

งบบคุลากร 868,629,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 708,231,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1343 432,205,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ อตัรา 51 8,605,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 27 446,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 50 1,101,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ อตัรา 217 9,114,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษฯ (ปฏบิตัิงานดา้นนิติ อตัรา 10 540,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 694 255,786,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 18 150,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 33 281,500                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 160,398,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 654 160,398,200                 

งบด าเนินงาน 11,233,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,233,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 0 3,653,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 5,653,500                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 379,948,500              

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 379,948,500              

ศึกษารูปแบบ และหลกัสูตรเพือ่การพฒันาศกัยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพฒันา

ช่างช่วยคนพกิารร่วมกบัมลูนิธขิาเทยีม 2,720,000                 

งบด าเนินงาน 2,720,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอาชพี 0 2,720,000                    

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 9,982,800                 

งบด าเนินงาน 9,217,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,217,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 248,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,788,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 5,788,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 173,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 173,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 353,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาสิง่ก่อสรา้ง 0 681,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,327,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 327,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 614,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 28,800                        

งบลงทนุ 765,800                   

ครุภณัฑ์ 765,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 765,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ 1 หวัจ่าย  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ 2 หวัจ่าย  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าวาฟเฟิล แบบกลม  แขวงพระโขนงเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง 2 แขน ขนาด 5 กก.  แขวงพระโขนง

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 41,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเมลด็กาแฟ  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่น า้ผลไมค้วามเร็วสูง  แขวงพระโขนงเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหาร  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ยนื 4 ประตู  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้หนิอ่อน  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา ตวั 2 44,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 243,873,100              

งบด าเนินงาน 243,144,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 190,880,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,781,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,333,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 132,297,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 50,322,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 32,052,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 29,826,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 5,170,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 11,160,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 3,766,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 3,605,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 7,774,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 21,902,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 21,902,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,492,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,708,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,518,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,046,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,511,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,607,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 52,263,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 10,891,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 28,246,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,089,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,136,000                    

งบรายจ่ายอื่น 729,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ 0 729,000                      

จดัท าหลกัเกณฑ ์พฒันาระบบ ส่งเสริมและรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 111,250,500              

งบด าเนินงาน 15,315,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,315,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 178,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 66,800                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 266,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,054,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 354,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุทดลองทดสอบ 0 2,500,000                    

งบอดุหนุน 1,136,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,136,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่

ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอืแรงงานและแขง่ขนัฝีมอืแรงงานนานาชาติ 0 1,136,800                    
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งบรายจ่ายอื่น 94,798,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการและจดังานแขง่ขนัฝีมอืคน 0 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการและจดังานแขง่ขนัฝีมอืแรงงาน 0 28,384,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการและจดัส่งคนพกิารเขา้ร่วม

แขง่ขนัฝีมอืคนพกิารนานาชาติ 0 17,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการและจดัส่งเยาวชนเขา้ร่วมการ

แขง่ขนัฝีมอืแรงงานนานาชาติ 0 29,772,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

ของผูป้ระกอบอาชพี 0 4,541,600                    

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาก าลงัคนระดบัชาตริองรบัการพฒันาอตุสาหกรรม

ศกัยภาพของประเทศ 12,122,100                

งบด าเนินงาน 12,122,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,122,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 210,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 210,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนการพฒันาก าลงัคนระดบัชาติ 0 11,376,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 65,232,000                

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 43,200,000                

ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 43,200,000                

งบรายจ่ายอื่น 43,200,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาทกัษะแรงงาน

กลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 0 43,200,000                   

โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 22,032,000                

ฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 22,032,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,032,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชพี 0 22,032,000                   

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,088,169,700            

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 35,609,300                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานและการใชแ้รงงานเดก็ใน

รูปแบบทีเ่ลวรา้ย 16,057,700                

ส่งเสริม พฒันา และก ากบัดูแลใหแ้รงงานทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฎหมาย 16,057,700                

งบด าเนินงาน 16,057,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,799,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 599,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,778,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 781,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,218,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 777,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,560,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน 0 160,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการลา่มภาษาต่างประเทศ 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,636,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,135,700                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,500,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,163,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 26,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 990,500                      

รายการระดบัที2่: วสัดุส านกังาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร บาท 0 990,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 2,046,200                    

รายการระดบัที2่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร บาท 0 2,046,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 258,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 258,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าไปรษณีย ์กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร บาท 0 258,000                      

โครงการคุม้ครองสทิธแิรงงานประมงทะเล 19,551,600                

ก ากบั ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลใหไ้ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 19,551,600                

งบด าเนินงาน 19,551,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,551,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 880,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 352,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,420,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการลา่มภาษาต่างประเทศ 0 12,420,000                   

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,184,800                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 13,055,200                

โครงการส่งเสริมระบบการจดัการดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 13,055,200                

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,055,200                

งบด าเนินงาน 13,055,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,055,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 716,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 380,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 3,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,779,200                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,779,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,340,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 35,053,500                

โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) 13,466,400                
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ขบัเคลือ่นและยกระดบัการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน

สถานประกอบกจิการ 13,466,400                

งบด าเนินงาน 13,466,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,466,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,677,700                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 919,200                      

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 10,758,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 219,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 219,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 179,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 999,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 360,000                      

โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 8,251,200                 

พฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 8,251,200                 

งบด าเนินงาน 8,251,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,251,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 290,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 290,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 434,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 434,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,070,600                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,070,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 266,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 266,000                      

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 111,400                      

โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน 13,335,900                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่เพิม่คุณภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน 13,335,900                

งบด าเนินงาน 13,335,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,335,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 342,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 96,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 176,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 162,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน 0 162,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,728,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,106,100                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,622,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,939,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 2,687,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 163,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,098,300                 
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โครงการรณรงค ์ส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 6,098,300                 

ส่งเสริม สนบัสนุนใหแ้รงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานและมกีารแรงงานสมัพนัธเ์ชงิสรา้งสรรค์ 3,892,400                 

งบด าเนินงาน 3,892,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,892,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 268,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการลา่มภาษาต่างประเทศ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 203,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ มคีวามรู ้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 2,205,900                 

งบด าเนินงาน 2,205,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,205,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,118,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 455,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 467,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,087,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 181,000                      

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 906,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 739,248,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 739,248,200              

พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 739,248,200              

งบบคุลากร 706,878,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 554,101,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1371 487,439,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 111 11,073,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 16 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 23 552,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 135 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนกบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 108 10,828,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่ง

นิติกร(พ.ต.ก.) อตัรา 79 4,086,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 110 34,103,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 4 96,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 152,776,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 657 152,776,900                 

งบด าเนินงาน 32,370,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,370,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 614 24,795,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพืนี

ที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่ 3 

จงัหวดั (ยะลา ปตัตานี และนราธวิาส) (ต.ป.พ.) อตัรา 27 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่ 3 

จงัหวดั (ยะลา ปตัตานี และนราธวิาส) (ต.ป.พ.) (พนกังานราชการ) 5 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 657 5,907,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 237,071,800              

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 19,545,000                

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 19,545,000                

งบด าเนินงาน 19,298,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,938,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 293,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 516,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,476,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,220,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,289,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 966,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 177,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 286,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 165,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,314,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 730,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานโสตทศันูปกรณ์ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,385,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,915,100                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,470,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 369,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 849,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,268,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 418,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,360,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 856,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 89,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 983,900                      

งบลงทนุ 246,500                   

ครุภณัฑ์ 246,500                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 246,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื ของ  กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องควบคุมเสยีงหอ้งประชมุ ระบบดจิติอลพรอ้ม

ไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ 21 ที่น ัง่ ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 115,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้าย ไมคก์ลอ้ง (Wireless microphone)

 ส าหรบัถา่ยท านอกสถานที่ ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 23,200                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 217,526,800              

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 25,308,500                

งบด าเนินงาน 24,436,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,071,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 763,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 414,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,788,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 369,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,001,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 416,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,107,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 828,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 438,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 438,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,266,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,586,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,164,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานธุรการและบนัทกึขอ้มูล 0 1,450,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน 0 775,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 2,822,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้า และระบบ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,981,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 868,400                      

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,113,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 997,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 697,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ย 0 36,000                        
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รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 613,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 388,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,565,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,817,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,364,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 898,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 215,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 534,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,715,500                    

งบลงทนุ 871,800                   

ครุภณัฑ์ 871,800                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 358,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 47,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 60,000                        

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

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้เยน็สแตนเลส ขนาด 5 กอ็ก ต่อท่อประปา ของ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง ตู ้ 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้สแตนเลส 3 ข ัน้ตอน ของ กรมสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 48,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 513,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 11 (ตลิง่ชนั)  แขวง

ฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ DSLR พรอ้มเลนส ์AF-S 70-200 mm 

f/2.8 ELED Falash speendlite SB-5000 ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 151,500                      

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 73,992,400                

งบด าเนินงาน 66,505,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,119,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,653,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 582,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 557,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,396,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,044,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,406,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 945,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,613,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,585,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,560,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,141,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 2,054,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานธุรการและบนัทกึขอ้มูล 0 648,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการลา่มภาษาต่างประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 8,349,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานการเงนิ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,693,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,561,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,122,000                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,009,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,363,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 443,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 509,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 411,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ย 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 669,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,704,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,117,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,878,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 474,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,386,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,114,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 261,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,260,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,751,000                    

งบลงทนุ 5,152,000                 

ครุภณัฑ์ 5,152,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,152,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ของ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง คนั 4 5,152,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,335,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,335,000                    

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 37,222,200                

งบด าเนินงาน 32,447,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,714,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 491,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,010,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,777,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 578,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 671,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 527,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 930,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,124,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 2,124,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,614,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,339,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานธุรการและบนัทกึขอ้มูล 0 2,343,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 3,479,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,660,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 581,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,044,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าขนยา้ย 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 738,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,321,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,191,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 197,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 5,732,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,537,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 345,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 507,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,342,000                    

งบลงทนุ 4,774,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,774,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,774,900                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้ผูบ้ริหารส านกัพฒันา

มาตรฐานแรงงาน ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร งาน 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงพื้นที่การท างานบริเวณชัน้ 4 กรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมเปลีย่นพื้นกระเบื้องยางภายใน

อาคารกองความปลอดภยัแรงงาน 8 ชัน้ ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,540,800                    

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมกนัสาดบริเวณรอบอาคาร กองความ

ปลอดภยัแรงงาน 8 ชัน้ ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร งาน 1 334,100                      
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 37,146,800                

งบด าเนินงาน 31,233,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,696,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,722,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,963,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,151,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 391,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 423,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 405,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 774,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 774,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,898,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 972,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 651,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานธุรการและบนัทกึขอ้มูล 0 2,120,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 2,360,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 4,586,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาตูส้าขาโทรศพัท์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,371,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,371,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,147,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื/เอกสาร 0 177,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: การประชมุราชการ 0 909,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,138,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,343,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 57,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 4,537,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 153,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,813,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,424,000                    

งบลงทนุ 1,007,900                 

ครุภณัฑ์ 1,007,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,007,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน แขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ระดบั 9 ของ กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ 20 ตวั ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 21 ที่น ัง่ ของ กรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 421,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ของ กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 47,000                        

งบอดุหนุน 4,905,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,905,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป:ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแรงงาน บาท 0 4,905,200                    

ส่งเสริม สนบัสนุนใหบ้คุลากรกรมและประชาชนเขา้ใชบ้ริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรม 43,856,900                

งบด าเนินงาน 28,800,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 17,500,000                   

งบลงทนุ 15,056,900                

ครุภณัฑ์ 15,056,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,056,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การใหบ้ริการ และจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอรส์นบัสนุนการปฏบิตัิงาน ของ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง โครงการ 1 15,056,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 21,647,000                

โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัศูนยเ์ดก็เลก็วทิยาเขตสริินธรราชวทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ์ 15,032,900                

ส่งเสริม พฒันาคุณภาพชวีติบตุรของผูใ้ชแ้รงงาน 15,032,900                

งบด าเนินงาน 15,032,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,982,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,753,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 892,800                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 864,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 446,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 352,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานขบัรถยนต์ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานพีเ่ลี้ยงเด็ก 0 1,897,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 521,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 521,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณ์ที่ส  าคญัส าหรบัศูนยเ์ด็ก 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 269,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 8,448,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) 1,497,000                 

ส่งเสริมสทิธหินา้ทีแ่ก่แรงงานสูงอาย ุและเครือขา่ยผูร้บังานไปท าทีบ่า้นกลุ่มผูสู้งอาย ุ

(60 ปีขึ้นไป) 1,497,000                 

งบด าเนินงาน 1,497,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,317,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 944,000                      

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 944,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 173,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 180,000                      

โครงการส่งเสริมสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ 3,026,100                 

ส่งเสริมสวสัดกิารแรงงานสูงอายเุพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณอยา่งมคุีณภาพ 3,026,100                 

งบด าเนินงาน 3,026,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,026,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 81,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,032,000                    

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณ์สือ่การใหค้วามรู ้ บาท 0 502,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 430,000                      

โครงการจดัสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานและครอบครวั 2,091,000                 

ส่งเสริมและพฒันาการจดัต ัง้มมุนมแมใ่นสถานประกอบกจิการอยา่งย ัง่ยนื 2,091,000                 

งบด าเนินงาน 2,091,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,091,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 96,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัต ัง้มมุนมแม่ในสถาน บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัต ัง้มมุนมแม่ในสถาน

ประกอบกจิการ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนเทคนิควชิาการดา้นการบริหาร

จดัการมมุนมแม่ในสถานประกอบกจิการที่มกีารจดัต ัง้แลว้ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละรบัฟงัความคิดเห็น

ลูกจา้งผูใ้ชบ้ริการมมุนมแม/่ศูนยเ์ลี้ยงเด็กในสถานประกอบกจิการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัต ัง้ศูนยเ์ลี้ยงเด็กในสถาน

ประกอบกจิการ/ชมุชน/นิคมอตุสาหกรรมที่เพิม่ขึ้น กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร บาท 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 386,400                   

โครงการเสริมสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสี่ยงในการเกดิการทจุริตและ

ประพฤตมิชิอบ 386,400                   

เสริมสรา้งธรรมาภบิาล ป้องกนัและลดความเสี่ยงในการเกดิการทจุริตและประพฤตมิิ

ชอบ 386,400                   

งบด าเนินงาน 386,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 386,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 266,400                      

รายการระดบัที2่: การอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 266,400                      

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน)

63,644,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 37,918,000                

โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) 37,918,000                

ส่งเสริม ใหบ้ริการ จดัท า ระบบมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 13,144,800                

งบอดุหนุน 13,144,800                

ค่าใชส้อย 1,959,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 1,959,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 155,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี สถาบนัส่งเสริมความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 

แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 155,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: Gas Chromatography clarus 680 พรอ้มอปุกรณ์

ติดต ัง้   แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหง์านทางดา้นอากาศ TURBOMATRIX 650 

ATD (240V)    แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหท์างน า้และดนิ TurboMatrix 40: 

Automated headspace sampler    แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอะตอมมคิแอฟซอฟชนั (AAS PinAAcle 900T) 

พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้   แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

การพฒันาเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ 4,481,900                 

งบอดุหนุน 4,481,900                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,481,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ของ สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ของ สถาบนัส่งเสริม

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์าร

มหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชุดุ 8 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า Network

 แบบที่ 3 (40 หนา้ต่อนาท)ี สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (องคก์ารมหาชน) แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สถาบนัส่งเสริมความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 

แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 30,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารงานอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Management/ERP)  

 แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,000,000                    

การส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั 12,962,500                

งบอดุหนุน 12,962,500                

ค่าใชส้อย 12,962,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 12,962,500                   

การส่งเสริมการท างานแบบประชารฐั พฒันาความปลอดภยัในอตุสาหกรรม Thailand

 4.0 2,748,900                 

งบอดุหนุน 2,748,900                 

ค่าใชส้อย 2,748,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 2,748,900                    

ศูนยบ์ริการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานแบบครบ

วงจร 1,671,600                 

งบอดุหนุน 1,671,600                 

ค่าใชส้อย 1,671,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 1,671,600                    

การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (Bangkok OSHE Academy) 2,908,300                 

งบอดุหนุน 2,908,300                 

ค่าใชส้อย 2,808,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 2,808,300                    

ค่าวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ บาท 0 100,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 18,495,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 18,495,000                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัเพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานประกอบกจิการมกีารจดัการ

ใหแ้รงงานปลอดภยั และมสุีขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 18,495,000                

งบอดุหนุน 18,495,000                

เงนิเดอืน 18,495,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 42 17,104,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน บาท 0 1,391,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,231,700                 

สถานประกอบกจิการไดร้บัการส่งเสริม และพฒันาการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอ

นามยั 7,231,700                 

พฒันาคุณภาพบริหารองคก์ร 6,274,700                 

งบอดุหนุน 6,274,700                 

ค่าตอบแทน 3,025,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน บาท 0 3,025,500                    

ค่าใชส้อย 1,981,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 1,981,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,013,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค บาท 0 1,013,100                    

ค่าวสัดุ 254,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ บาท 0 254,800                      

รณรงคล์ดสถติกิารประสบอนัตรายจากการท างานใหเ้ป็นศูนย์ 957,000                   

งบอดุหนุน 957,000                   

ค่าใชส้อย 957,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 957,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 5,458,845,600            

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 1,833,019,800            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 32,897,200                

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสุิข 32,897,200                

ส่งเสริมการจดักจิกรรมทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพือ่สนบัสนุนการอยู่ร่วมกนั

อยา่งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และก ากบัตดิตามผลการด าเนินกจิกรรมทาง

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 32,897,200                
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งบรายจ่ายอื่น 32,897,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรมทางศิลปะและวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 27,890,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 0 2,307,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวฒันธรรมชายแดนใตป้ลายดา้ม สือ่

ประสานประชาคมอาเซยีน 0 2,700,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 107,850,900              

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 107,850,900              

ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 39,972,900                

งบรายจ่ายอื่น 39,972,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 0 39,972,900                   

ส่งเสริมสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วจากมรดกทางศิลปวฒันธรรม 59,878,000                

งบรายจ่ายอื่น 59,878,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์ 0 59,878,000                   

พฒันาสนิคา้และบริการทางวฒันธรรม เพือ่เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชน 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑว์ฒันธรรม 0 8,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 501,821,100              

โครงการพฒันาความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 302,821,100              

การพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทยใหเ้ป็นพื้นทีบ่ริการทางวฒันธรรมระดบั

นานาชาติ 265,305,700              

งบลงทนุ 265,305,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,305,700                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,033,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็น

พื้นที่บริการทางวฒันธรรมระดบันานาชาติ งาน 1 129,033,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าออกแบบโครงการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมระยะที่ 2  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร งาน 1 100,000,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าตกแต่งภายในอาคารกระทรวงวฒันธรรม    แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร งาน 1 29,033,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,732,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็น

พื้นที่บริการทางวฒันธรรมระดบันานาชาติ 0 1,732,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารหอศิลป์ร่วมสมยัพรอ้มที่ 0 1,732,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 134,540,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็น

พื้นที่บริการทางวฒันธรรมระดบันานาชาติ 0 134,540,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอศิลป์ร่วมสมยัพรอ้มที่จอดรถ 0 110,000,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าตกแต่งภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมยั พรอ้ม

ครุภณัฑป์ระจ าอาคาร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร งาน 1 24,540,500                   

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูท้างดา้นศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรมกบักลุ่มประเทศอาเซยีน 15,765,400                

งบรายจ่ายอื่น 15,765,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืและเชือ่มโยง

ศิลปวฒันธรรมของอาเซยีน 0 11,907,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยว์ฒันธรรมอาเซยีน แห่ง 0 3,858,400                    

ส่งเสริมภาพลกัษณ์วฒันธรรมไทยสู่สากล 21,750,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,750,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ไทยและน าความเป็น 0 21,750,000                   

โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 100,000,000              

ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตแิละเผยแพร่พระเกยีรตคุิณ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 100,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 100,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และพระบรมวงศานุวงศ์ 0 100,000,000                 

โครงการเสริมสรา้งอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 18,000,000                

ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักจิกรรมเสริมสรา้งอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคค์วามเป็นไทย 0 18,000,000                   

โครงการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวดีทิศัน์ 5,000,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดักจิกรรมดา้นภาพยนตรแ์ละ 0 5,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่

ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 76,000,000                

สนบัสนุนกจิกรรมอนุรกัษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เพือ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและทอ้งถิน่ 76,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 76,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั 0 76,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 827,620,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 827,620,100              

ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และ

สนบัสนุนการด าเนินงานของเครือขา่ย 827,620,100              

งบบคุลากร 780,380,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 766,337,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1863 727,862,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการ 5 87,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 7 378,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 108 12,835,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 51 1,282,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) อตัรา 74 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 329 22,117,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,042,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 60 14,042,400                   

งบด าเนินงาน 47,239,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,239,800                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 42,718,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 0 444,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 3,544,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 472,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 361,910,600              

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 313,077,600              

การด าเนินงานความร่วมมอืดา้นการทูตทางวฒันธรรม 16,384,600                

งบด าเนินงาน 338,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 338,800                      

งบรายจ่ายอื่น 16,045,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาธุรกจิและการประชมุนานาชาติ 0 3,865,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืและความสมัพนัธท์าง

วฒันธรรมกบัต่างประเทศ 0 12,180,800                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 248,324,500              

งบด าเนินงาน 142,748,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 118,252,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,845,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,557,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,796,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 101,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,629,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,116,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 3,980,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 84 25,695,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 210,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 24,496,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 10,660,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,355,400                   

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงค ์แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร คนั 2 8,000                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เครื่อง 2 38,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง ขนาด 130 บาร ์แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกอลฟ์ไฟฟ้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง คนั 2 1,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 80,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า คูลเลอร ์21 ลติร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

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

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

งบรายจ่ายอื่น 104,376,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานการปฏบิตัิงานพธิี 0 104,376,000                 

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 48,368,500                

งบด าเนินงาน 18,811,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือขา่ย 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริหารจดัการระบบสารสนเทศและเครือขา่ย 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 11,311,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 11,311,700                   

งบลงทนุ 3,756,800                 

ครุภณัฑ์ 3,756,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,756,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธถ์กูตอ้งตามกฎหมาย แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง ชดุ 15 372,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบบบีอดัขอ้มูลคุณภาพสูง แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร ระบบ 2 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการสาหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงหว้ย ชดุ 8 158,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงหว้ย ชดุ 28 722,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ 

Network แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

งบรายจ่ายอื่น 25,800,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ Digital Culture ระยะที่ 2 0 25,800,000                   

เครือขา่ยดา้นศิลปะ ศาสนาและวฒันธรรมไดร้บัการส่งเสริมใหม้คีวามเขม้แขง็ 48,833,000                เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์เฝ้าระวงั และสรา้งสรรคง์านดา้นศิลปะ ศาสนา และ

วฒันธรรม 30,064,700                

งบด าเนินงาน 9,180,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 9,180,000                    

งบรายจ่ายอื่น 20,884,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการพฒันาสือ่ปลอดภยัและ 0 13,230,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสรา้งภูมคุิม้กนัของสงัคมในมติิ

ทางวฒันธรรม 0 7,654,600                    

สนบัสนุน การด าเนินงานของเครือขา่ยทางดา้นศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม และอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 17,768,300                

งบด าเนินงาน 4,594,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,594,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,594,000                    

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดังานมหกรรมศิลปะการแสดง

ดนตรีนานาชาติกรุงเทพ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีสวรินทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,174,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันา

อตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 0 3,174,300                    

ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกั

ธรรมาภบิาล 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 919,900                   

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริต และประพฤตมิชิอบ 919,900                   

ปลกุจติส านึกซือ่สตัยสุ์จริตและต่อตา้นการทจุริต 356,100                   

งบรายจ่ายอื่น 356,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลกุจติส านึกซือ่สตัยสุ์จริตและต่อตา้น 0 356,100                      

ป้องกนัและต่อตา้นการทจุริต 563,800                   

งบรายจ่ายอื่น 563,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต 0 563,800                      

กรมการศาสนา 427,511,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,428,800                 

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสุิข 3,428,800                 

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัธรรมทางศาสนาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,428,800                 

งบอดุหนุน 3,428,800                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,428,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งชมุชนคุณธรรมตามความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ กจิกรรม 0 3,428,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 307,404,900              

โครงการการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 307,404,900              

การส่งเสริม สนบัสนุนกจิกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และการน าหลกัธรรม

ทางศาสนามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 307,404,900              

งบอดุหนุน 296,962,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 296,962,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบ ารุงฐานะจฬุาราชมนตรี 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทาง 0 15,570,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการธ ารงรกัษาไวซ้ึง่ศาสนพธิแีละงาน 0 6,506,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองคก์รเครือขา่ย 0 151,930,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบูรณะศาสนสถาน 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมธรรมะสู่คนท ัง้มวล 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนชมุชนคุณธรรมขบัเคลือ่นดว้ยพลงับวร แห่ง 0 32,560,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกั 12 

ประการ เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคม 0 48,434,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานอปุถมัภคุ์ม้ครองศาสนาต่างๆ กจิกรรม 0 20,721,500                   

งบรายจ่ายอื่น 10,442,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 0 10,442,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 38,313,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 38,313,000                

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐั 38,313,000                

งบบคุลากร 37,234,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 32,753,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 86 28,693,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 8 840,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 28 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่เติมส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (พ.ต.ก.) 2 126,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 5 1,413,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 4,481,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 20 4,481,200                    

งบด าเนินงาน 1,078,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,078,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 5 228,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 2 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 20 164,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 52,838,400                

กองทนุส่งเสริมการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 17,690,000                

ส่งเสริมการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและส่งเสริมพระภกิษุและพทุธศาสนิกชนไป

ประกอบศาสนกจิ ณ สงัเวชนียสถาน 17,690,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,690,000                

รายการระดบัที1่: กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา 0 17,690,000                   
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การส่งเสริมประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความ

เป็นไทย 35,148,400                

การส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยทีด่งีาม 

รวมท ัง้มจีติส านึกทีด่แีละค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 35,148,400                

งบด าเนินงาน 32,598,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,735,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา การปฏบิตัิงานพระราชพธิ ีพระ

ราชกศุล รฐัพธิแีละศาสนพธิี 0 948,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,756,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,937,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการวางแผนและติดตามประเมนิผล 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอบรมพฒันาบุคลากร รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 ที่น ัง่ คนั 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 633,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,838,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องกฐนิพระอารามหลวงและอฐับริขาร 0 8,321,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,862,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 93,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 469,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,739,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,960,000                    

งบลงทนุ 2,550,000                 

ครุภณัฑ์ 2,550,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 715,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง คนั 1 715,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,835,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องเสยีง แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพงขยายเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 35,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 25,526,500                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 5,006,500                 

จดัท าขอ้มลูองคค์วามรูเ้สน้ทางแสวงบญุและจดักจิกรรมทางศาสนา เพือ่สนบัสนุน

การทอ่งเทีย่ว 5,006,500                 

งบอดุหนุน 5,006,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,006,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน้ทางแสวงบุญใน

มติิทางศาสนา แห่ง 0 5,006,500                    

โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 17,520,000                
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ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักจิกรรมทางศาสนาเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และ

พระบรมวงศานุวงศ์ 17,520,000                

งบอดุหนุน 17,520,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,520,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการรวมใจเทดิไทส้ถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 17,520,000                   

โครงการสรา้งความร่วมมอืดา้นศาสนาเพือ่การสรา้งภาพลกัษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 3,000,000                 

ส่งเสริม แลกเปลีย่น เรียนรู ้สรา้งความร่วมมอืดา้นศาสนากบัต่างประเทศ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศาสนสมัพนัธต่์างประเทศ 0 3,000,000                    

กรมศิลปากร 1,972,568,300            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,000,000                 

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 1,000,000                 

ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรมของ

ประชาชนในพื้นที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษค์มัภรีอ์ลั-กรุอานและศิลปวตัถ ุ

ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 561,796,900              

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 386,632,500              

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 386,632,500              

งบลงทนุ 50,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,300,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวหิาร

 แขวงส าราญราษฎร ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาและเพิม่ศกัยภาพโรงละครแห่งชาติ  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอาคารนิทรรศการ พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 40,000,000                   

งบอดุหนุน 336,332,500              

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 336,332,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบูรณะและปรบัปรุงภูมทิศันโ์บราณสถาน แห่ง 49 336,332,500                 

โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) 175,164,400              

ปรบัปรุง ซอ่มแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวงับวรสถานมงคล 175,164,400              

งบลงทนุ 170,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,500,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 160,500,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละเคลือ่นยา้ยโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุเพือ่

พฒันาการจดัแสดง  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาการจดัแสดงพระที่น ัง่วายสุถานอมเรศ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาการจดัแสดงพระที่น ัง่ภมิขุมณเฑยีร 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาการจดัแสดงอาคารประพาสพพิธิภณัฑ ์

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร แห่ง 1 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันามขุกระสนั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาภูมทิศัน ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาพระที่น ัง่อศิราวนิิจฉยั พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาพระที่น ัง่พทุไธสวรรย ์ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาอาคารและการจดัแสดงอาคารมหาสุรสงิหนาท 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบไฟฟ้าและระบบปรบัอากาศ  พพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 4,664,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้) รายการ 0 4,664,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,586,700                 

โครงการพฒันาระบบ NSW การใหบ้ริการน าเขา้และส่งออกศิลปโบราณวตัถดุว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ 4,586,700                 

การท าธุรกรรมการใหบ้ริการน าเขา้และส่งออกศิลปโบราณวตัถดุว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 4,586,700                 

งบรายจ่ายอื่น 4,586,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ NSW การขออนุญาตน าเขา้

ส่งออก โบราณวตัถ ุศิลปวตัถุ 1 4,586,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 127,855,000              

โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยดีจิทิลั ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 127,855,000              

พฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นมรดกศิลปวฒันธรรมในรูปแบบดจิทิลั 127,855,000              

งบรายจ่ายอื่น 127,855,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุ

เพือ่ประชาชน 1 41,805,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการขอ้มูลแหลง่เรียนรู ้

ศิลปวฒันธรรมเพือ่ประชาชนผ่านเทคโนโลย ีAR Code QR Code และ 

Virtual Reality 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการหอ้งสมดุดจิทิลั 1 66,050,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 623,900                   

โครงการศึกษาวจิยัดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม 623,900                   

ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัองคค์วามรู ้ดา้นมรดกศิลปวฒันธรรม 623,900                   

งบรายจ่ายอื่น 623,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวเิคราะหเ์สน้ใยธรรมชาติและดิ้น

โลหะในงานหตัถศิลป์ประเภทผา้และเครื่องแต่งกายสมยัรตันโกสนิทร ์

รชักาลที่ 1 – รชักาลที่ 7 ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดนิเผาเพือ่บรรจุ

ภณัฑใ์นวฒันธรรมเขมร รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ

ของกระดาษจากตน้ปอสาที่จะน ามาใชก้บัการอนุรกัษโ์บราณวตัถ ุศิลปวตัถุ

ประเภทกระดาษ รายการ 0 223,900                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,000,000                



688 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 10,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าคานพรอ้มหมอนรองรบัเรือพระราชพธิ ี 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพธิ ี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอก แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 245,352,000              

โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 236,505,000              

ส่งเสริมและสนบัสนุนแหลง่มรดกศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์และการ

บริการใหไ้ดม้าตรฐาน 236,505,000              

งบลงทนุ 211,962,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 211,962,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 211,962,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานกรมศิลปากร แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร หลงั 1 168,962,000                 

รายการระดบัที1่: ตกแต่งภายในอาคารส านกังานกรมศิลปากร แขวงวชริพ

ยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 43,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 24,543,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเสริมสรา้งใหพ้พิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติเป็นแหลง่เรียนรู ้ รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมดา้นนาฏดุริยางค รายการ 0 9,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริการและ

อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว ส านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รายการ 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบรกัษาความปลอดภยักลอ้งวงจรปิด กรม รายการ 0 5,377,000                    

โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,847,000                 

เผยแพร่พระเกยีรตคุิณสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,847,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,847,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 0 7,847,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอนุรกัษก์ารจดัเกบ็หนงัสอื รูปภาพ แผนที่ ของ

ใชส่้วนพระองคใ์นสมเด็จในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงรา รายการ 0 1,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 611,114,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 611,114,900              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้น ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 611,114,900              

งบบคุลากร 605,022,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 550,382,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1423 456,372,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 84 7,872,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 130 8,539,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ 105 2,732,300                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 266 74,866,500                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 54,640,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 258 54,640,300                   
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งบด าเนินงาน 6,092,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,092,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 58 2,367,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว ส าหรบัพนกังานราชการ อตัรา 16 313,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 258 2,116,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 410,238,900              

กองทนุส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 21,000,000                

รวบรวม เกบ็รกัษา ซอ่มแซม เผยแพร่ และใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุ 21,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริหารจดัการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ รายการ 1 21,000,000                   

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 102,846,700              

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 102,846,700              

งบด าเนินงาน 39,200,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 6,223,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,068,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 233,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,280,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,447,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,676,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,047,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 454,300                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,768,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 427,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 618,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,723,300                    

งบลงทนุ 59,646,300                

ครุภณัฑ์ 296,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กลุม่บริหารทรพัยากร

บุคคล ส านกับริหารกลาง แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กลุม่บริหารทรพัยากร

บุคคล ส านกับริหารกลาง เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน กลุม่บริหารทรพัยากรบุคคล ส านกับริหาร

กลาง เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร ตวั 8 20,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 149,900                      

รายการระดบัที1่: เลนสม์มุกวา้ง กองโบราณคด ีแขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เลนส์ 1 18,900                        

รายการระดบัที1่: เลนสซู์ม กองโบราณคด ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร เลนส์ 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  กองโบราณคด ี แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร เครื่อง 2 85,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล  กองโบราณคด ี แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ตวั 1 31,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,350,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจขึ้นทะเบยีนออกแบบ เขยีนแบบ ประมาณราคา 

โบราณสถานและ/หรือแหลง่โบราณคด ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจขึ้นทะเบยีนโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุที่อยู่ในความ

ครอบครองของวดัและเอกชน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร รายการ 1 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,050,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวง

พระบรมมหาราชวงั แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 12 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษจ์ติรกรรมและประติมากรรม แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รายการ 6 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะวหิารและก าแพงแกว้ วดัก าแพงบางจาก แขวงปาก

คลองภาษเีจริญ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 19,550,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาก าแพงและคูเมอืงกรุงธนบุรี   แขวงศิริ

ราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะวหิารพระนาค วดัจกัรวรรดริาชาวาสวรมหาวหิาร 

แขวงจกัรวรรด ิเขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 11,550,000                   

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหค้วามรูใ้นการดูแลทรพัยส์นิทาง กจิกรรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายความร่วมมอืทางวชิาการโบราณคดเีพือ่เฉลมิ

ฉลอง 250 ปี แห่งความสมัพนัธไ์ทย - อติาลี รายการ 0 2,000,000                    

ศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ 94,442,100                

การสรา้งสรรค ์สบืสานและเผยแพร่ศิลปวทิยาการและมรดกทางศิลปวฒันธรรม 94,442,100                

งบด าเนินงาน 53,007,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,487,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 4,997,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,522,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,393,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 8,475,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 17,760,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,802,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,946,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 955,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 701,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 491,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 441,100                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,519,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 328,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 475,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,715,200                    

งบลงทนุ 33,326,400                

ครุภณัฑ์ 33,326,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 19,629,500                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า ส านกัสถาปตัยกรรม แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบ  ส านกัสถาปตัยกรรม  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 86,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานแบบมลีอ้ ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 21 42,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานแบบไม่มลีอ้ ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกัการสงัคีต  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาก ัน้ทางเดนิ ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้โปสเตอร ์ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ (Air Cooled Scroll Compressor 

Chiller) ขนาดไม่ต า่กวา่ 200 ตนัความเยน็ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งลมเยน็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ตนัความเยน็ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ตูไ้มส้กั ใส่เครื่องดนตรี (จะเข)้ ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มส้กั ใส่เครื่องดนตรี (ซอดว้ง,ซออู,้ซอสามสาย) ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: กระเป๋าใส่เครื่องดนตรีไฟเบอรก์ลาส ส านกัการสงัคีต 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใบ 8 64,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้ ส านกัการสงัคีต  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 173,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุ ส านกัสถาปตัยกรรม แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 173,900                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมไฟฟ้าเวท ี(lighting control) ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,400,000                    

ครุภณัฑด์นตรี 1,434,000                    

รายการระดบัที1่:  ผนืระนาดเอก ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผนื 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดทุม้ ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผนื 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ลูกเปิงมางคอก ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้รไ์ฟฟ้า ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้ร ์ขนาดเลก็ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้รเ์บส  ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้รเ์บสขนาดเลก็ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: เอฟเฟ็คกตีา้รเ์บส ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เปียโนไฟฟ้า ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: คียบ์อรด์ไฟฟ้า ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 73,000                        

รายการระดบัที1่:  ตูแ้อมป์คียบ์อรด์ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: กตีา้รไ์ฟฟ้า ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ซอดว้งไมม้ะเกลอืประกอบไมพ้ดุ พรอ้มกลอ่งใส่  ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ซออูไ้มม้ะเกลอืประกอบไมพ้ดุ พรอ้มกลอ่งใส่  ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: จะเขไ้มข้นุนประกอบไมพ้ดุ พรอ้มถงุใส่ ส านกัการสงัคีต 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผนื 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดเอกตดั แกะสลกัลาย ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ราง 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: รางระนาดทุม้ตดั แกะสลกัลาย ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ราง 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่ตดั แกะสลกัลาย พรอ้มลูกฆอ้ง ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงเลก็ตดั แกะสลกัลาย พรอ้มลูกฆอ้ง ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: แผงเปิงมางคอก แกะสลกัลาย ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดเอกเหลก็ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผนื 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ผนืระนาดทุม้เหลก็ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผนื 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: กรบัพวง ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 10 12,000                        

รายการระดบัที1่: คนัสดีบัเบลิเบส (แบบเยอรมนั) ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: คนัสดีบัเบลิเบส (แบบฝรัง่เศส) ส านกัการสงัคีต  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 20,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,369,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุพระปรคนธรรพ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ 

 ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพระวษิณุกรรม พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ 

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่:  ชดุพระพริาพ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ 

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่:  ชดุพระปญัจสงิขร พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ 

(พณิ) ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเทวดานพเคราะหพ์รอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและหาง

นกยูง ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 9 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพระราม พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพระลกัษณ์ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ 

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทศกณัฐ ์พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหนุมาน พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนิลพทั พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ     ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุชมพูพาน พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุชามภูวราช พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเสนาลงิ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 890,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเสนายกัษ ์พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 890,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฤาษแีดง พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสดาย ุพรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะ ส านกัการสงัคีต 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพาล ีพรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอสุรพดั พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางสดีา พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะ ส านกัการสงัคีต 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางสดีาบวช พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและตระกรา้

มาลยัฯ ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเบญกาย พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ (รดัเกลา้

เปลว) ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระสุรสัวด ีพรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ      ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระอมุา พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรจนา พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะ (รดัเกลา้ยอด) และ

มาลยัผา้ ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางศุภลกัษณ์ พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ (รดัเกลา้

เปลว) ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางสรอ้ยสุวรรณพรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะ (กระบงั

หนา้สนองเกลา้) ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 80,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุนางจนัทรสุ์ดาพรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะ (กระบงัหนา้

สนองเกลา้) ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางสุพรรณมจัฉาพรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ 

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระอภยัมณีพรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและป่ี ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุศรีสุวรรณ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพระสงัข ์พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ  ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเจา้เงาะ พรอ้มเครื่องประดบั ศีรษะและอาวุธ ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุซดัชาตรี (พระ) พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ  ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 430,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ ากนิรีร่อน พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ  ส านกั

การสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 420,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร าวงมาตรฐาน ชาย/หญงิ พรอ้มเครื่องประดบั และ

ศีรษะ ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าดอกบวัไทย พรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ 

ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องประดบันางใน ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 380,000                      

รายการระดบัที1่: โคมบวั ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 50 40,000                        

รายการระดบัที1่: กิ่งไมเ้งนิทอง โลหะ ส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 50 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตกส ารบัพรอ้มฝาช ีส านกัการสงัคีต แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 192,000                      

รายการระดบัที1่: ราชรถทอง ส านกัการสงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 2 980,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพระลกัษม ีพรอ้มเครื่องประดบั และศีรษะ  ส านกัการ

สงัคีต แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

งบอดุหนุน 608,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 608,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสถาบนัระหวา่งประเทศ 0 608,500                      

งบรายจ่ายอื่น 7,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงเพือ่ตอ้นรบัประมขุ อาคนัตุกะ 

หรือผูน้ าต่างประเทศ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมกบั รายการ 0 7,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 191,950,100              

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 164,996,800              

งบด าเนินงาน 137,733,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,243,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 9,753,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,103,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 8,537,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 8,508,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 27,275,700                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,154,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,034,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,096,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,092,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,720,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 967,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 53,489,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,770,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,561,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 49,157,900                   

งบลงทนุ 20,769,200                

ครุภณัฑ์ 3,619,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,060,300                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็เอกสาร โครงเหลก็ 3 ชัน้ ส านกัหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านรหสับารโ์คด้ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ  แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 44,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็หนงัสอืแบบ 3 ชัน้ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ  แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 16 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความชื้น ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 480,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงค ์ส านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็พื้นเหลก็ช ัน้เดยีว ส านกัหอสมดุแห่งชาติ  แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: บนัไดปีนหยบิหนงัสอื 3 ชัน้ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ 

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร อนั 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้น ส านกัหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชริพยา

บาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ หอสมดุดนตรีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 12,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั หอสมดุดนตรีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,467,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มติดต ัง้ชดุโปรแกรมปฏบิตัิการ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  กรม

ศิลปากร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 100 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (กระดาษขนาด A4)  กรมศิลปากร  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 237,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA กรมศิลปากร  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 100 250,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เรือ

พระราชพธิ ีแขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 26,500                        
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รายการระดบัที1่: การด์รีดเดอร ์  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 7,000                         

รายการระดบัที1่: SD Card  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  แขวงวชริพยา

บาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร อนั 5 19,500                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เรือพระ

ราชพธิ ี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัไฟฟ้า  ส านกัหอสมดุแห่งชาติ  แขวงวชริพยา

บาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,150,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 17,150,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคารหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาและระบบท่อระบายน า้บนหลงัคาอาคาร

หอสมดุดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  รชักาลที่ 9  และหอ้งสมดุ

ดนตรีทูลกระหม่อมสริินธร  ส านกัหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชริพยาบาล เขต แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้และรัว้อาคาร  หอสมดุแห่งชาติ

เขตลาดกระบงั เฉลมิพระเกยีรติ  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโดมและผนงัอาคารหอสมดุด ารงราชานุ

ภาพ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมป้อมยามและประตูร ัว้ ส านกัหอสมดุ

แห่งชาติ แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาบริเวณรอยต่ออาคารหอสมดุ

แห่งชาติ อาคาร 1 และอาคาร 2 ส านกัหอสมดุแห่งชาติ แขวงวชริพยาบาล 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายกจิกรรมเครือขา่ยระดบัชาติดา้นการ

อนุรกัษแ์ละเผยแพร่เอกสารมรดกภูมปิญัญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติ

วา่ดว้ยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก 1 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,994,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรูข้องหอสมดุ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขภาวะวกิฤตการจดัเกบ็และอนุรกัษ์

หนงัสอืและวารสาร และหนงัสอืพมิพห์อสมดุแห่งชาติ (หอสมดุแห่งชาติ

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค) รายการ 0 2,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมมหกรรมพพิธิภณัฑ ์Museum

 Expo 2019 เน่ืองในวนัพพิธิภณัฑไ์ทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายการ 0 1,104,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศ รายการ 0 450,000                      

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 26,953,300                

งบด าเนินงาน 16,953,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,453,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 15,453,300                   

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเฉพาะดา้นมรดก

ทางศิลปวฒันธรรม รายการ 0 10,000,000                   
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กรมส่งเสริมวฒันธรรม 753,077,300              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,800,000                 

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัตสุิข 2,800,000                 

จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูท้างวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,800,000                 

งบอดุหนุน 2,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยภาค

ประชาชนในการแกป้ญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,800,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 16,614,000                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 16,614,000                

จดักจิกรรมพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมปิญัญาทาง

วฒันธรรม 16,614,000                

งบอดุหนุน 7,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาการ

ด าเนินงานชมุชนท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 0 7,400,000                    

งบรายจ่ายอื่น 9,214,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการถนนสายวฒันธรรม 0 9,214,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,704,000                 

โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม 4,704,000                 

การส่งเสริม สนบัสนุนทนุวจิยัเพือ่ด าเนินโครงการวจิยัทางวฒันธรรม 4,704,000                 

งบอดุหนุน 4,704,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,704,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัทางวฒันธรรม 0 4,704,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 278,377,000              

โครงการเสริมสรา้งภาพลกัษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 72,152,200                

จดักจิกรรมเสริมสรา้งภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล ดว้ย

การน าศิลปวฒันธรรมและมรดกภูมปิญัญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ 38,444,700                

งบรายจ่ายอื่น 38,444,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการถา่ยทอดงานศิลป์กบั 0 8,482,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเสริมสรา้งภาพลกัษณ์ดา้น

วฒันธรรมความเป็นไทยสู่สากล 0 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมหกรรมวฒันธรรมแห่งชาติ โครงการ 0 9,962,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาวงดุริยางคเ์ยาวชน

ไทยในพระอปุถมัภส์มเด็จพระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครินทร ์และคณะนกัรอ้งประสานเสยีงเยาวชนไทยและวง

ดุริยางคเ์ครื่องลมเยาวชนไทย โครงการ 0 4,500,000                    

ประกาศขึ้นบญัชมีรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรม 33,707,500                

งบอดุหนุน 9,875,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,875,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนในการส่งเสริมการสบืทอดและส่งเสริมชมุชนที่

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรม โครงการ 0 9,875,000                    

งบรายจ่ายอื่น 23,832,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดัเกบ็และปกป้องมรดก

ภูมปิญัญาทางวฒันธรรม 0 23,832,500                   
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โครงการสรา้งจติส านึก ค่านิยม และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 206,224,800              

จดักจิกรรมเสริมสรา้งค่านิยม อตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 206,224,800              

งบอดุหนุน 40,390,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,390,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัแสดงโขน ดนตรี ศิลปวฒันธรรมเฉลมิ

พระเกยีรติ 0 29,050,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการรณรงคส่์งเสริมค่านิยมความเป็นไทย 0 2,839,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมการสบืทอดการแสดงพื้นบา้น โครงการ 0 8,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 165,834,800              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแหลง่เรียนรูท้าง

วฒันธรรมของชมุชน 0 12,870,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวฒันธรรม 

ประเพณี เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 68,020,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่

ค่านิยมและความเป็นไทย 0 19,291,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบา้น 

เพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ส่วนทอ้งถิน่ และศิลปินพื้นบา้น โครงการ 0 8,765,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาชมุชนเพือ่เพิม่

ศกัยภาพการท่องเที่ยวดว้ยมติิทางวฒันธรรม โครงการ 0 11,057,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเทดิพระเกยีรติสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ โครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเหนือเกลา้ โครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่ง

รตันโกสนิทรเ์ฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการประกวดดนตรีและการแสดง

พื้นบา้น ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โครงการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน โครงการ 0 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการรุกข มรดกของแผ่นดนิ 

ใตร่้มพระบารมี 0 6,930,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 119,552,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 119,552,500              

ส่งเสริม และพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 119,552,500              

งบบคุลากร 117,592,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 114,673,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 292 102,103,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษ (พ.ต.ก.) 6 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 1,213,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 3,019,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 16,300                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 27 8,032,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีค่าจา้งประจ า 0 1,000                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,919,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11 2,919,100                    

งบด าเนินงาน 1,960,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,960,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 21 870,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 99,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 331,029,800              

แหลง่เรียนรูท้างวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเผยแพร่ 146,061,900              

ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 72,778,900                

งบด าเนินงาน 65,698,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,993,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 933,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 422,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,980,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 575,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,510,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 23,901,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,313,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 889,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 7,445,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 372,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 20,705,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,552,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 15,317,000                   

งบอดุหนุน 323,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 323,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสถาบนัระหวา่งประเทศ โครงการ 0 323,100                      

งบรายจ่ายอื่น 6,757,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการวฒันธรรมสมัพนัธ์ โครงการ 0 6,757,400                    

พฒันาแหลง่เรียนรู ้บคุลากรและใหบ้ริการทางวฒันธรรม 70,538,100                

งบด าเนินงาน 12,458,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,458,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 242,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 156,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,635,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 290,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,958,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 386,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,030,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 110,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 170,000                      

งบลงทนุ 29,832,700                

ครุภณัฑ์ 8,772,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,886,900                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,886,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,842,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงหอประชมุเลก็ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,842,200                    

ครุภณัฑด์นตรี 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: คอนทราบาสซูน (Contrabassoon) แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 743,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุแขวนฉากบนเวท ีหอประชมุเลก็ แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 743,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,060,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 21,060,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร รายการ 1 21,060,000                   

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานศูนย์

วฒันธรรมเฉลมิราช 0 20,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,246,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเปิดศูนยว์ฒันธรรมแห่ง

ประเทศไทยเป็นแหลง่เรียนรูท้างวฒันธรรม 0 8,246,600                    การส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานใหม้ี

ประสทิธภิาพ 2,744,900                 

งบด าเนินงาน 2,099,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 199,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 199,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,900,000                    

งบลงทนุ 645,000                   

ครุภณัฑ์ 645,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 645,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย ชดุ 25 95,000                        

ประชาชนไดร้บัการส่งเสริมค่านิยม และสบืทอดประเพณีและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 117,021,900              

ส่งเสริม สนบัสนุนองคก์รเครือขา่ยทางวฒันธรรม เพือ่สบืทอดประเพณีและภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 96,845,200                

งบด าเนินงาน 14,135,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,135,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 745,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,668,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,494,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,509,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,868,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 725,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 85,000                        

งบอดุหนุน 82,710,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 82,710,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการด าเนินงาน

ของเครือขา่ยทางวฒันธรรมท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โครงการ 0 82,710,000                   

ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบกจิการภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ 20,176,700                

งบด าเนินงาน 20,176,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,176,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,254,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 7,197,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 232,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,772,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 222,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 962,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,032,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,336,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

มรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมไดร้บัการเชดิชูและสบืสาน 67,946,000                

คดัเลอืก ประกาศและยกยอ่งศิลปินแหง่ชาติ 66,941,700                

งบด าเนินงาน 4,651,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,651,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 248,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 256,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 708,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 715,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,708,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 578,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 309,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานศิลป์ 0 3,000                         

งบอดุหนุน 62,290,000                

เงนิเดอืน 62,290,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสวสัดกิารศิลปินแห่งชาติ ผูท้รงคุณวุฒ ิและผู ้

มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม 0 62,290,000                   

สนบัสนุน เชดิชู และสบืสานมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรม 1,004,300                 

งบด าเนินงาน 1,004,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,004,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 178,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 286,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานศิลป์ 0 500,000                      

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 278,517,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 11,750,000                

โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสุิข 11,750,000                

สานใจรกัษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้ 11,750,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,750,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสานใจรกัษง์านศิลป์ ถิน่แดนใต ้ 0 11,750,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 17,950,000                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 17,950,000                

การสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม 17,950,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,950,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยัเพือ่ต่อยอดทุน

ทางวฒันธรรม 0 4,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่ง 0 13,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,500,000                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบนบกบริเวณตอนในของภาค 19,500,000                

การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคภายใตม้ติทิางศิลปะร่วมสมยั 19,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 19,500,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 0 19,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 118,279,400              

โครงการส่งเสริมการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 47,479,400                

การส่งเสริมการสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 47,479,400                

งบลงทนุ 31,479,400                

ครุภณัฑ์ 28,090,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบดจิทิลั เพือ่การบริหารจดัการ

งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั แขวงวดับวรนิเวศ เขตพระนคร ระบบ 1 3,090,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของศิลปินร่วมสมยั แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชิ้น 12 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของศิลปินร่วมสมยัที่

ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชิ้น 5 15,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,389,400                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,389,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมระบบท่อ ประปา และสุขาภบิาลอาคารหอศิลป์

ร่วมสมยัราชด าเนิน แขวงวดับวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งาน 1 3,389,400                    

งบรายจ่ายอื่น 16,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมยัสู่ภูมภิาค 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 11,000,000                   

โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,000,000                 

การส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพือ่เทดิทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ 0 8,000,000                    

โครงการเสริมสรา้งอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 38,000,000                

การพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่ส่งเสริมอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 38,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 38,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาศิลปะสรา้งสรรค์ ชิ้น 0 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 0 14,500,000                   

โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 24,800,000                

การเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยสู่สากล 24,800,000                

งบรายจ่ายอื่น 24,800,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่แลกเปลีย่นศิลปะร่วมสมยั กจิกรรม 0 12,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยัและน าความเป็นไทยสู่สากล 0 12,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 26,362,700                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทาง

วฒันธรรม และชมุชน 26,362,700                

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐั 26,362,700                

งบบคุลากร 24,975,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 21,011,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 59 19,020,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 8 800,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 17 1,190,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,964,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 16 3,963,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าครองชพีช ัว่คราว 1 700                           

งบด าเนินงาน 1,387,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,387,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 2 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 16 142,900                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 84,675,700                

กองทนุส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั 8,833,800                 

ส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะร่วมสมยั 8,833,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,833,800                 

รายการระดบัที1่: กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั 0 8,833,800                    

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการถา่ยทอดและพฒันา 48,608,900                

การเผยแพร่องคค์วามรู ้และพฒันาแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 48,608,900                

งบด าเนินงาน 48,608,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,954,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 244,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 252,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,528,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 232,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 27,461,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 3 7,372,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 3 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 2 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถ คน 5 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมบริหารจดัการองคค์วามรู ้

และพฒันาองคก์ร เรื่อง 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเผยแพร่และประยกุตใ์ชอ้งค์ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานธุรการ คน 7 1,260,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเพือ่การบริหารและการ 0 1,656,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั บาท 0 1,550,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 236,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 280,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,654,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 192,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 64,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,317,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,960,000                    

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไดร้บัการเพิม่คุณค่าและมลูค่า 27,233,000                

ส่งเสริม สนบัสนุน ภาคเีครือขา่ยในการพฒันา และสรา้งสรรคง์านศิลปวฒันธรรม

ร่วมสมยั 27,233,000                

งบด าเนินงาน 16,983,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,692,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 144,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 868,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ เครื่อง 2 8,104,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเครื่องถา่ยเอกสาร เครื่อง 2 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดหอศิลป์ร่วมสมยัราช คน 7 1,246,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยัหอศิลป์ร่วม

สมยัราชด าเนิน คน 10 2,298,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศหอศิลป์

ร่วมสมยัราชด าเนิน คน 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าอาคารหอศิลป์ร่วม

สมยัราชด าเนิน 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบเครื่องเสยีง ไฟแสงสหีอ

ศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบเตือนอคัคีภยั/ระบบ

ดบัเพลงิหอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบระบายอากาศหอศิลป์ร่วม

สมยัราชด าเนิน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบเครื่องควบคุมความชื้นหอ

ศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 240,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบงานลฟิตห์อศิลป์

ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารเทศ

และการสือ่สารของศูนยห์อศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบภาพหอศิลป์ร่วม

สมยัราชด าเนิน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 120,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษโีรงเรือน บาท 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 125,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 184,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,746,000                    

งบลงทนุ 1,249,100                 

ครุภณัฑ์ 1,249,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 713,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 374,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรป์ระมวลผลชัน้สูง ส าหรบังานกราฟฟิก

 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ประมวลผลชัน้สูง ส าหรบังาน

กราฟฟิก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 85,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 495,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 380,100                      

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 88,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั SVGA ขนาด 

3,000  ANSI Lumens แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 26,600                        

งบอดุหนุน 9,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั 0 9,000,000                    

ศูนยม์านุษยวทิยาสริินธร (องคก์ารมหาชน) 120,614,100              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 36,423,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 36,423,400                

ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 36,423,400                

งบอดุหนุน 36,423,400                

เงนิเดอืน 36,423,400                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 79 36,423,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 84,190,700                

สารสนเทศทีพ่รอ้มใหบ้ริการ 42,465,800                

พฒันาและจดัการระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่ใหบ้ริการ 42,465,800                

งบอดุหนุน 42,465,800                

ค่าใชส้อย 32,683,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 32,683,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 818,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค บาท 0 818,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  แขวง

ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  แขวงตลิง่ชนั เขต

ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  แขวงตลิง่ชนั เขต

ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทาง ส าหรบังานตดัต่อ แขวง

ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่าน QR-Code แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั ชดุ 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เสริมระบบถา่ยทอดสดพรอ้มเดนิสายสญัญาณ

 แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 875,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,604,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบฉายภาพและระบบเสยีง หอ้งมลัติมเีดยี แขวงตลิง่

ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 756,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเชือ่มต่อสญัญญาณภาพ หอประชมุ แขวงตลิง่ชนั 

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง DSLR พรอ้มอปุกรณ์ แขวงตลิง่ชนั 

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึวดีโีอ ส าหรบังานภาคสนาม แขวงตลิง่ชนั 

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ขนาด 75 น้ิว พรอ้มอปุกรณ์ แขวงตลิง่ชนั 

เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 290,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,460,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ตวั 2 3,460,000                    

องคค์วามรูท้ีพ่รอ้มใหบ้ริการ 41,724,900                

พฒันาและจดัการองคค์วามรูเ้พือ่จดักจิกรรมเผยแพร่ 36,413,100                

งบอดุหนุน 36,413,100                

ค่าใชส้อย 35,595,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 35,595,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 818,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค บาท 0 818,100                      

สนบัสนุนกระบวนการทางสงัคมเพือ่สรา้งความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรม 2,479,000                 

งบอดุหนุน 2,479,000                 

ค่าใชส้อย 2,479,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 2,479,000                    

พฒันาศกัยภาพภาคเีครือขา่ยสงัคม-วฒันธรรม 2,832,800                 

งบอดุหนุน 2,832,800                 

ค่าใชส้อย 2,832,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 2,832,800                    

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 14,320,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 14,320,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 14,320,200                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 7,060,500                 

งบลงทนุ 7,060,500                 

ครุภณัฑ์ 1,480,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 192,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารหนา้กระจก ขนาด 120x45x75 มม 

วทิยาลยัช่างศิลป แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้ฟอเมกา้ขาว 180*60*75 ซ.ม. วทิยาลยัช่าง

ศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตวั 100 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา พรอ้มส่วนประกอบ วทิยาลยัช่างศิลป  

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัโทรทศันแ์บบสมารท์ทวี ี วทิยาลยัช่างศิลป  

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 310,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล บนัทกึภาพ วทิยาลยัช่างศิลป  แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอ วทิยาลยัช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งกิ่งไมไ้ฟฟ้า วทิยาลยัช่างศิลป แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยไฟฟ้าตดัตน้ไม ้วทิยาลยัช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 14,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 798,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นหมนุไฟฟ้า วทิยาลยัช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ตวั 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัช่างศิลป  แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง วทิยาลยัช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 18,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,580,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและระบบระบายน า้ วทิยาลยัช่างศิลป แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ วทิยาลยัช่างศิลป แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 580,000                      

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัอดุมศึกษา 5,449,700                 

งบลงทนุ 5,449,700                 

ครุภณัฑ์ 3,449,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 88,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มถาดคียบ์อรด์ (ขนาด 120*60*75 ซ.ม.) 

คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจกทรงสูง  คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 21,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้ประชมุ คณะศิลปศึกษา แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 45,500                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์15 ประตู 90*45*185 ซม. คณะศิลปศึกษา  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจกทรงเตี้ย คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 5,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 5,000                         

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้ คณะศิลปนาฎดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 203,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ  คณะศิลปนาฎ

ดุริยางค ์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 120,000                      

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว คณะศิลปศึกษา 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 53,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 118,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่เทปและซดี ีคณะศิลปนาฏดุริยางค ์ แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนพรอ้มสายไมค ์ คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ขนาดใบพดั 20 น้ิว  คณะศิลปศึกษา  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 20 40,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ขนาดใบพดั 24 น้ิว  คณะศิลปศึกษา  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้ขนาด 40 วตัต ์คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์เบสขนาด 40 วตัต ์คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 16,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 1,023,700                    

รายการระดบัที1่: ป่ีนอกพรอ้มกลอ่ง  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์ แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เลา 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีมอญ พรอ้มล าโพงป่ีมอญ คณะศิลปนาฎดุริยางค ์ 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เลา 2 10,000                        
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รายการระดบัที1่: ขลุย่หลบิ พรอ้มกลอ่ง คณะศิลปนาฎดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เลา 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีใตพ้รอ้มกลอ่ง และโหม่งมสุลมิ คณะศิลปนาฎดุริยางค ์

 แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่ คณะศิลปนาฎดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็ คณะศิลปนาฎดุริยางค ์ แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดเอกรางตดัพรอ้มกลอ่ง คณะศิลปนาฎดุริยางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ราง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้รางตดัพรอ้มกลอ่ง คณะศิลปนาฎดุริยางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ราง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่(แบบตดั)  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงเลก็(แบบตดั)  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: กลองตะโพน เทา้ประกอบเรซิน่  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์ 

 แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีในประกอบเรซิน่พรอ้มกลอ่ง  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เลา 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตะโพนมอญ เทา้แกะสลกัลาย ลงรกัปิดทอง  คณะศิลป

นาฎดุริยางค ์  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใบ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กระจงัซุม้โหม่งประกอบเรซิน่  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์  

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมโหรีเลก็  คณะศิลปนาฎดุริยางค ์  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: โทนชาตรี คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลองยาว พรอ้มเครื่องประกอบจงัหวะ  คณะศิลปศึกษา 

 แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 44,200                        

รายการระดบัที1่: กลองทดั คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เวทพีบัได3้ขนาด คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลองชดุ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: หนงักลองชดุ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ไมท้มิปานี คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: ไมม้าริมบา คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ไมไ้ซโลโฟน คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คู่ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: แป้นซอ้มกลองหรือ pad  คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 5 5,000                         

รายการระดบัที1่: cabasa คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 1 3,500                         
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รายการระดบัที1่: guiro คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: tamburine คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 1 3,500                         

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,011,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเสนายกัษ ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยกัษต์วัเอก (ทศกณัฐ)์ คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ านพรตัน ์คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 225,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแพวากาฬสนิธุ ์คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางกนิรี (กนิรีร่อน) คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเทริดพระ (ซดัชาตรี) คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หวั 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าศรีวชิยั คณะศิลปนาฏดุริยางค ์แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสุครีพ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพาล ีคณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหนุมาน คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวรุิณจ าบงั คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุแสงอาทติย ์คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั

 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนางมณีเมขลา คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไทยรชักาลที่ 5-6  คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 64,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุภูไท 3 เผ่า คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 18 216,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุชา้งเอราวณั คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั

 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าไก่ชน คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโม่งครุ่ม คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตวัหนงัใหญ่ (ยกัษ)์ คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตวัหนงัใหญ่(ลงิ) คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนผาง คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุต่อสู(้พลอง-ไมส้ ัน้) คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 15,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องพระส าอางค ์คณะศิลปศึกษา แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องราชูปโภค กะไหลท่อง ประกอบดว้ย กาน า้ จานรอง

 คนโท 2  กระแจะ 3 พานรอง ขาสงิห ์ คณะศิลปศึกษา  แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: พดัวชินี   คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวงั 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนั 10 7,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอศิลป์ (วงัหนา้) สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,000,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 1,390,000                 

งบลงทนุ 1,390,000                 

ครุภณัฑ์ 1,390,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: รถตูโ้ดยสาร (เอนกประสงค)์ คณะศิลปนาฏดุริยางค ์

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,390,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 420,000                   

งบลงทนุ 420,000                   

ครุภณัฑ์ 420,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 420,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรพ์กพา (ใชง้านร่วมกบั interactive 

whiteboard device) วทิยาลยัช่างศิลป แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรพ์กพาส าหรบังานศิลปะ (ใชง้านร่วมกบั 

Portable interactive board) วทิยาลยัช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรส์  าหรบัส านกังาน วทิยาลยัช่างศิลป  แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 160,000                      

ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 59,216,500                

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 19,408,800                

โครงการสมชัชาคุณธรรม 11,220,000                ส่งเสริมสนบัสนุน องคก์รส่งเสริมคุณธรรมใหม้ส่ีวนร่วมในกระบวนการสมชัชา

คุณธรรม 11,220,000                

งบอดุหนุน 11,220,000                

ค่าใชส้อย 11,220,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 11,220,000                   

โครงการส่งเสริมการพฒันาองคก์รคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 8,188,800                 

ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาและรบัรองมาตรฐานองคก์รคุณธรรม 8,188,800                 

งบอดุหนุน 8,188,800                 

ค่าใชส้อย 8,188,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 8,188,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 17,808,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 17,808,000                

การสรา้งเสริมพฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 17,808,000                

งบอดุหนุน 17,808,000                

เงนิเดอืน 17,808,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 0 17,808,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,899,700                

องคค์วามรูด้า้นการพฒันาคุณธรรมความดพีรอ้มใหบ้ริการ 17,899,700                

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์ร 352,700                   

งบอดุหนุน 352,700                   

ค่าใชส้อย 352,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 352,700                      

พฒันากระบวนการสมชัชาคุณธรรม สรา้งเสริมสนบัสนุน พลงัความเขม้แขง็ของภาคี

เครือขา่ย 10,670,000                

งบอดุหนุน 10,670,000                

ค่าใชส้อย 10,670,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 10,670,000                   

ส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมดา้นคุณธรรมความด ี

และเผยแพร่ 4,034,000                 

งบอดุหนุน 4,034,000                 

ค่าใชส้อย 4,034,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 4,034,000                    

ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รดา้นคุณธรรมความดี 2,843,000                 

งบอดุหนุน 2,843,000                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,843,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบ Web Server และระบบฐานขอ้มูลศูนย์

ขอ้มูลสารสนเทศ  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,277,600                    

รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพโครงสรา้งพื้นฐานระบบ

เครือขา่ย ระบบสารสนเทศ  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,565,400                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 4,100,000                 

โครงการส่งเสริมเครือขา่ยทางสงัคม ต่อตา้นการทจุริตดว้ยมติทิางวฒันธรรมและมติดิา้น

สงัคม 4,100,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัการต่อตา้นทจุริต 4,100,000                 

งบอดุหนุน 4,100,000                 

ค่าใชส้อย 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชส้อย บาท 0 4,100,000                    

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6,487,911,200            

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,931,044,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 324,811,200              

โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ีม่กีารเตบิโตสูง (Innovative Startup) 274,811,200              

Startup Thailand 2019 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการจดังาน Startup Thailand 2019 คน 0 40,000,000                   

การส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ 11,640,000                

งบอดุหนุน 11,640,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,640,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการ

เป็นผูป้ระกอบการ 0 11,640,000                   

การพฒันายา่นธุรกจินวตักรรมรายใหม ่(Startup district) 38,560,000                

งบอดุหนุน 38,560,000                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 38,560,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการพฒันายา่นธุรกจินวตักรรมรายใหม่ 

(Startup district) 0 38,560,000                   

การพฒันาศูนยพ์ฒันาแนวความคดิสู่ธุรกจินวตักรรมรายใหม ่(Idea to Startup 

Development Center: I2S) 57,000,000                

งบอดุหนุน 57,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการพฒันาศูนยก์ารพฒันา

แนวความคิดสู่ธุรกจินวตักรรมรายใหม่ (Idea to Startup Development 0 57,000,000                   

การสนบัสนุนเพือ่เร่งการเตบิโตของธุรกจินวตักรรมรายใหมส่ าหรบัอตุสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 74,064,000                

งบอดุหนุน 74,064,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,064,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการสนบัสนุนเพือ่เร่งการเติบโตของ

ธุรกจินวตักรรมรายใหม่ส าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 0 74,064,000                   

การพฒันาศูนยส่์งเสริมการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนเพือ่สนบัสนุนธุรกจิ

นวตักรรมรายใหม ่(Company R&D Center – CRDC) 53,547,200                

งบรายจ่ายอื่น 53,547,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการพฒันาศูนยส่์งเสริมและสรา้งความ

เขม้แขง็ใหศู้นยว์จิยัและพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย (Company 

R&D Center - CRDC) 0 53,547,200                   

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 50,000,000                

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ย

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 50,000,000                

งบด าเนินงาน 6,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

ผูป้ระกอบการยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 0 6,000,000                    

งบอดุหนุน 44,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

ผูป้ระกอบการยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 0 44,000,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,644,066,800            

โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่3 218,000,000              

จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา  ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) 218,000,000              

งบอดุหนุน 218,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 218,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 0 218,000,000                 

โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะ3+ 830,800,000              

จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะ 3+) 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนศึกษาวชิาภายในประเทศ 0 20,000,000                   

จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) 810,800,000              

งบอดุหนุน 810,800,000              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 810,800,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 0 810,800,000                 

โครงการส่งเสริมกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์(นิคมธุรกจิวทิยาศาสตรภู์มภิาค) 343,966,800              

การบริหารจดัการอาคารอทุยานวทิยาศาสตร์ 115,824,900              

งบอดุหนุน 115,824,900              

ครุภณัฑส์ านกังาน 67,469,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การจดัซื้อครุภณัฑใ์หอ้าคารอ านวยการ

อทุยานวทิยาศาสตร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 2 67,469,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,355,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การบริหารจดัการอาคารอ านวยการ

อทุยานวทิยาศาสตร์ 0 48,355,200                   

การส่งเสริมกจิการอทุยานวทิยาศาสตร์ 40,639,700                

งบอดุหนุน 40,639,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,639,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส่งเสริมกจิการอทุยานวทิยาศาสตร์ 0 40,639,700                   

การด าเนินงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 187,502,200              

งบอดุหนุน 187,502,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 187,502,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การด าเนินงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 0 187,502,200                 

โครงการสนบัสนุนนกัเรียนทนุรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่4 251,300,000              

จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิาภายในประเทศ (ระยะที ่4) 22,000,000                

งบอดุหนุน 22,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนศึกษาวชิาภายในประเทศ 0 22,000,000                   

จดัส่งนกัเรียนทนุไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ (ระยะที ่4) 229,300,000              

งบอดุหนุน 229,300,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 229,300,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 0 229,300,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 405,800,000              

โครงการสนบัสนุนการจดัต ัง้หอ้งเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียน โดยการก ากบัดูแลของ

มหาวทิยาลยั (ระยะที ่2) 395,800,000              

การสนบัสนุนการจดัหลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในหลกัสูตร

เฉพาะส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ระยะที ่2) 395,800,000              

งบอดุหนุน 395,800,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 395,800,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนหอ้งเรียนวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี(ระยะที่ 2) 0 395,800,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 10,000,000                

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามแนวทาง

พระราชด าริ 10,000,000                

งบด าเนินงาน 10,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการการสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามแนวทางพระราชด าริ 0 10,000,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 51,304,200                

โครงการความร่วมมอืระหวา่งประเทศวา่ดว้ยจริยธรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,000,000                

การประชมุระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชวีจริยธรรมและจริยธรรมในความรูด้า้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรมการสรา้งความตระหนกั

ดา้นจริยธรรมในวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท 0 15,000,000                   

โครงการความร่วมมอืเพือ่การเป็นประชาคมแหง่นวตักรรมอาเซยีน 10,000,000                

การด าเนินงานพนัธมติรอาเซยีน เพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพือ่การเป็นประชาคมแห่งนวตักรรมอาเซยีน บาท 0 10,000,000                   

โครงการผลกัดนัความร่วมมอืระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี 26,304,200                

ด าเนินโครงการความร่วมมอืและขยายไปสู่โครงการความร่วมมอืในสาขาเทคโนโลยี

เป้าหมายอื่นๆ 26,304,200                

งบรายจ่ายอื่น 26,304,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการความร่วมมอืและขยายไปสู่

โครงการความร่วมมอืในสาขาเทคโนโลยเีป้าหมายอืน่ๆ บาท 0 26,304,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,869,800                 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 2,954,500                 

พฒันาคุณภาพและผลติภณัฑท์างการเกษตร 2,954,500                 

งบด าเนินงาน 254,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 254,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม พฒันาสบัปะรดแบบครบวงจร 0 254,500                      

งบอดุหนุน 2,700,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การส่งเสริมการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม พฒันาสบัปะรดแบบครบวงจร 0 2,700,000                    

โครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 6,915,300                 

สรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร 6,915,300                 

งบด าเนินงาน 275,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 275,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

และนวตักรรมเพิม่มูลค่าสนิคา้อตัลกัษณ์ บาท 0 275,300                      

งบอดุหนุน 6,640,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,640,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานเครือขา่ยของ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่การด าเนินการเพิม่มูลค่าสนิคา้อตั บาท 0 6,640,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 118,742,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 118,742,100              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาศกัยภาพวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 118,742,100              

งบบคุลากร 109,699,200              
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 98,364,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 236 78,114,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 3,048,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 0 7,215,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 58,100                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 5,608,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,334,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวต่างประเทศ อตัรา 0 3,000,100                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ บาท 0 8,262,300                    

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ บาท 0 72,000                        

งบด าเนินงาน 9,042,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,042,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 5,545,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ ๆ ที่กฎหมายก าหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราว

ที่ปฏบิตัิงานในต่างประเทศ 0 778,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเต็มข ัน้ 0 59,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,323,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 336,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 376,450,600              

โครงการศูนยป์ระสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจ าภูมภิาค 19,900,000                

การประสานและผลกัดนัเพือ่ใหม้กีารน าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไป

สนบัสนุนการพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 19,900,000                

งบด าเนินงาน 19,900,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนศูนยป์ระสานงาน

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจ าภูมภิาค 0 19,900,000                   

การถา่ยทอดเทคโนโลยี 114,984,900              

การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลย ีเครื่องจกัร เครื่องมอื และอปุกรณ์ เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถของภาคการผลติและบริการ 54,611,500                

งบด าเนินงาน 12,111,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,757,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 68,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 29,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,232,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 41,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสรา้ง

เครื่องจกัร เครื่องมอื และอปุกรณ์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของภาคการ 0 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 139,900                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,354,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 482,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 88,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 753,700                      

งบอดุหนุน 42,500,000                

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 42,500,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีาร

สรา้งเครื่องจกัร เครื่องมอื และอปุกรณ์ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของภาค

การผลติและบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 25 42,500,000                   

การส่งเสริมการน าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ

และเศรษฐกจิชมุชน 60,373,400                

งบด าเนินงาน 5,920,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการส่งเสริมการน าวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติและเศรษฐกจิชมุชน 0 5,920,000                    

งบอดุหนุน 54,453,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 54,453,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การด าเนินการส่งเสริมการน าวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติและเศรษฐกจิชมุชน 0 54,453,400                   

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแผน 138,553,800              

การจดัท านโยบายและแผนของกระทรวง รวมท ัง้การตดิตามผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสงักดั 106,720,100              

งบด าเนินงาน 15,918,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,913,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 441,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 0 844,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวทิยากรและลา่ม 0 134,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,567,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษายานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: การตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่มุ่งผลสมัฤทธิ์ตาม

นโยบายของรฐับาล 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาระบบบริหารราชการภายใตก้ารบริหาร

จดัการบา้นเมอืงที่ดี 0 2,517,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่จดัท าแผนและติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิ 0 1,670,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 136,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 60,800                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,004,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,020,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 357,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,437,100                    

งบลงทนุ 87,827,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,827,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,692,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 54,442,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบปรบัปรุงอาคารพระจอมเกลา้ บริเวณชัน้ 1 

และหอ้งโถงทางเชือ่ม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารพระจอมเกลา้ บริเวณชัน้ 1 และหอ้ง

โถงทางเชือ่ม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงอาคารพระจอมเกลา้ บริเวณชัน้ 1 

และหอ้งโถงทางเชือ่ม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบปรบัปรุงอาคารพระจอมเกลา้บริเวณชัน้ 5 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารพระจอมเกลา้บริเวณชัน้ 5 แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,135,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,135,000                    

งบอดุหนุน 2,975,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,975,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 0 2,975,000                    

การบริหารจดัการและบริการดา้นขอ้มลูสารสนเทศและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 31,833,700                

งบด าเนินงาน 1,395,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 195,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 195,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,200,000                    

งบลงทนุ 16,169,900                

ครุภณัฑ์ 16,169,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,439,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ (ส าหรบังานประมวลผล) 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 100 3,580,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,859,900                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 10,730,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคามสารสนเทศและ

เครือขา่ย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 4 6,030,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเครือขา่ย ระยะที่ 2 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,700,000                    

งบรายจ่ายอื่น 14,268,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเพือ่การบริหารจดัการและบริการขอ้มูลสารสนเทศ 0 12,037,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาระบบงานสารสนเทศ Back office, 

Front office บาท 0 2,231,000                    

การใหบ้ริการเผยแพร่ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี และนวตักรรม 64,024,300                

การเผยแพร่ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 54,024,300                

งบด าเนินงาน 42,824,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,162,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 18,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 19,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าทางด่วน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การจดังานเทดิพระเกยีรติพระบดิาแห่ง

เทคโนโลยขีองไทยและงานวนัเทคโนโลยขีองไทย 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่จดังานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สรา้งความรูแ้ละความตระหนกัดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 3,572,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 24,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 661,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 241,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 44,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 376,800                      

งบอดุหนุน 11,200,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานของสมาคมวชิาการและวชิาชพี

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัการศึกษาในภูมภิาคและสมาคม

วทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฯ เพือ่จดังานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ 0 8,000,000                    

การบริการความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาศูนยค์วามรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ 0 4,274,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่จดัท าองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรม ในรูปแบบดจิทิลั บาท 0 5,725,600                    

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 38,987,600                

การสรา้งความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม กบันานาประเทศ 38,987,600                

งบด าเนินงาน 1,325,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,305,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 502,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษายานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 251,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าทางด่วน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัภยัในต่างประเทศ 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 20,000                        

งบอดุหนุน 472,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 472,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยแีห่งเอเชยีและแปซฟิิค

 (APCTT) 0 472,500                      

งบรายจ่ายอื่น 37,189,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 11,280,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัด าเนินภารกจิในต่างประเทศของ

ส านกังานที่ปรึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจ าสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรสัเซลล ์เบลเยีย่ม 0 6,099,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัด าเนินภารกจิในต่างประเทศของ

ส านกังานที่ปรึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจ าสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชงิตนั สหรฐัอเมริกา 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การบูรณาการความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและนวตักรรมกบัประเทศเพือ่นบา้น 0 1,810,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการหุน้ส่วนวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีไทย-จนี 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัด าเนินภารกจิในต่างประเทศของ

ส านกังานที่ปรึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ าสถาน

เอกอคัรราชทูต  ณ กรุงปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี บาท 0 5,000,000                    

กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ 540,552,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 10,015,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมอืงนวตักรรมอาหาร 10,015,000                

พฒันาคุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 10,015,000                

งบด าเนินงาน 3,015,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,015,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 970,000                      

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัพองอาหารชนิดสกรูเดี่ยว พรอ้มอปุกรณ์ แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 58,528,200                

โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 14,300,000                

เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs 14,300,000                

งบด าเนินงาน 10,100,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,100,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 116,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,900,000                    

งบรายจ่ายอื่น 4,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพ

หอ้งปฏบิตัิการทดสอบผลติภณัฑS์MEs ใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานสากล 0 4,200,000                    

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยแีละเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 44,228,200                

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชนใหไ้ดม้าตรฐาน 44,228,200                

งบรายจ่ายอื่น 44,228,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพ

สนิคา้ชมุชน ใหไ้ดม้าตรฐาน 0 44,228,200                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 6,140,000                 

โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ 

และหุ่นยนต์ 6,140,000                 

สรา้งมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ และ

หุ่นยนต์ 6,140,000                 

งบด าเนินงาน 3,240,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 530,000                      

งบลงทนุ 2,900,000                 

ครุภณัฑ์ 2,900,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมการจ าลองสถานการณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม CAD ออกแบบทางวศิวกรรม แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 4,850,700                 

โครงการบูรณาการระบบขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 4,850,700                 

บูรณาการระบบขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ สอบเทยีบทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบงาน 

ISO/IEC 17025 4,850,700                 

งบลงทนุ 4,850,700                 

ครุภณัฑ์ 4,850,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,850,700                    
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รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลหอ้งปฏบิตัิการที่ไดร้บัการรบัรองระบบงาน

 ISO/IEC 17025 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,850,700                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 19,884,900                

โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่แกป้ญัหา สรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคมชมุชน 

และความม ัน่คง 4,359,100                 

บูรณาการการบริหารจดัการน า้ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และสิ่งแวดลอ้ม 4,359,100                 

งบด าเนินงาน 4,239,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,239,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 127,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 251,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 699,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,051,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 120,000                      

รายการระดบัที1่: Handheld Mini Electro-Melt Furnace พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 120,000                      

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 8,792,500                 

บูรณาการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันากลุ่มอตุสาหกรรมอวกาศและการบนิ 518,800                   

งบด าเนินงาน 518,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 518,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 58,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 220,000                      

บูรณาการนวตักรรมวสัดุทางการแพทย์ 8,273,700                 

งบด าเนินงาน 3,076,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,076,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 219,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,470,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 70,000                        

งบลงทนุ 4,854,100                 

ครุภณัฑ์ 4,854,100                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,854,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดลอ้ม (QUV

 Weathering) พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบผวิตวัอยา่งส าหรบัเครื่อง SEM พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ามมติิ (3D printer) พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูล ICSD database แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 599,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็บารค์อล พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์การสงัเคราะหแ์ละเตรียมอนุภาคนาโน พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 495,900                      

รายการระดบัที1่: แท่นยดึชิ้นงานส าหรบัเครื่องขดัตวัอยา่ง แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 39,000                        

งบรายจ่ายอื่น 343,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม สมัมนา ในการต่างประเทศ 0 343,000                      

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศและขดี

ความสามารถทางเทคโนโลยี 4,206,800                 

บูรณาการพฒันาเทคโนโลยวีสัดุและเทคโนโลยชีวีภาพ 4,206,800                 

งบด าเนินงาน 4,206,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,206,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 711,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,006,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 238,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางคุณภาพ 2,526,500                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางคุณภาพของหอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบ 2,526,500                 

งบด าเนินงาน 1,556,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,556,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 71,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 402,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 144,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 314,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 73,900                        

งบลงทนุ 970,000                   

ครุภณัฑ์ 970,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 970,000                      

รายการระดบัที1่: smart carriage แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล ไมโครสโคป แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุขบัเคลือ่นการปรบัระดบัขึ้น-ลง ของกลอ้งวดิโิอและ

เทอรโ์มมเิตอร ์พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 166,267,600              

โครงการการพฒันาศูนยบ์ริการทดสอบสนิคา้แบบครบวงจร 42,682,900                

เสริมสรา้งศกัยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทยีบ 37,635,700                

งบด าเนินงาน 9,387,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,387,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 661,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,266,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 345,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 31,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,072,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 23,000                        

งบลงทนุ 28,248,000                

ครุภณัฑ์ 28,248,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 28,248,000                   

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมสารเคมภีายใตก้ารควบคุมสภาวะ พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหาปริมาณวตัถใุหค้วามหวานแทนน า้ตาล

ดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดความดนัสูงแบบรวดเร็ว พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสารปนเป้ือนในอาหารดว้ยเทคนิคอะตอมมคิ

แอบซอรป์ช ัน่สเปคโทรสโครปี พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารออกฤทธิ์ทางชวีภาพที่ระเหยไดด้ว้ย

แกส๊โครมาโตกราฟ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบจดุวาบไฟแบบถว้ยปิด (Pensky-Martens)

 แบบอตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความหนาแน่น พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณโลหะที่เป็นพษิสูง พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,173,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมอณุหภูมอ่ิางน า้ (water bath) พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 165,000                      

พฒันาผลติภณัฑว์สัดุก่อสรา้งใหม้คุีณภาพดว้ยระบบ MSTQ 5,047,200                 

งบด าเนินงาน 1,401,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,401,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 26,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 734,700                      
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งบลงทนุ 3,646,000                 

ครุภณัฑ์ 3,646,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,646,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณสารพษิตกคา้งในวสัดุก่อสรา้ง

ดว้ยเทคนิคแกรไฟตเ์ฟอรแ์นส พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณอลัคาไลนใ์นวสัดุก่อสรา้ง พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 696,000                      

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสอบเทยีบรองรบัอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 11,479,500                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสอบเทยีบรองรบัอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 11,479,500                

งบด าเนินงาน 1,479,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,479,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 217,900                      

งบลงทนุ 10,000,000                

ครุภณัฑ์ 10,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบตะแกรงทดสอบแบบสามมติิความ

ละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบสเกลมาตรฐานดว้ยเลเซอร ์ความ

ละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,500,000                    

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยแีก่ผูป้ระกอบการและชมุชน 78,254,500                

ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการและชมุชน 78,254,500                

งบด าเนินงาน 18,652,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,360,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 401,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,633,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 533,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 37,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,165,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 35,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,500                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,291,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 171,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 162,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,957,800                    

งบลงทนุ 57,609,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,609,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,609,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งปฏบิตัิการเซรามกิและโรงงานตน้แบบ สูง 2 ชัน้

 เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร หลงั 1 57,609,900                   

งบอดุหนุน 1,992,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,992,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ

ศูนยศิ์ลปาชพีในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ 0 1,992,400                    

โครงการบูรณาการเครือขา่ยแหลง่บริการสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง

ประเทศ 8,092,100                 

บูรณาการเครือขา่ยแหลง่บริการสารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 8,092,100                 

งบด าเนินงาน 8,092,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,092,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,772,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 5,500,000                    

โครงการพฒันามาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ 12,513,100                

พฒันามาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ 12,513,100                

งบด าเนินงาน 5,681,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,681,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 123,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 330,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 848,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,800,000                    

งบลงทนุ 6,598,200                 

ครุภณัฑ์ 6,598,200                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,598,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบความคงรูปของกระดาษ (Buchel 

Stiffness)  พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการยดึเกาะ (Pull off  method) ของ

ปูนซเีมนต ์พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 454,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแรงดงึ แรงอดั แรงดดัของมอรต์าร ์พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,424,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความละเอยีดของปูนซเีมนตโ์ดยใชเ้ครื่อง

แอรเ์พอรม์อีะบลิติีอตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 716,900                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องผสมซเีมนตม์อรต์าร ์ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 802,500                      

งบรายจ่ายอื่น 233,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 233,100                      

โครงการยกระดบัคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบยางใหม้คุีณภาพตามมาตรฐาน 13,245,500                

ยกระดบัคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบยางใหม้คุีณภาพตามมาตรฐาน 13,245,500                

งบด าเนินงาน 5,845,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,845,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 23,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 229,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 479,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,567,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,031,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 546,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 8,000                         

งบลงทนุ 7,400,000                 

ครุภณัฑ์ 7,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสอบเทยีบเครื่องแกว้ปริมาตรขนาดใหญ่ พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบตะแกรงทดสอบแบบสามมติิความ

ละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 194,072,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 194,072,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 194,072,400              

งบบคุลากร 191,578,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 151,684,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 371 130,206,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 15 1,782,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ 111 5,481,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 51 14,213,900                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 39,893,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 172 39,893,700                   

งบด าเนินงาน 2,494,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,494,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,503,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 80,793,900                

ก าลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการพฒันา 6,248,900                 
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พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5,428,500                 

งบด าเนินงาน 5,428,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,084,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 392,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,321,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 44,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 163,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,344,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 54,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 51,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,238,500                    

รบัรองความสามารถบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากล 820,400                   

งบด าเนินงาน 700,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 135,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 11,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 23,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 39,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,300                         

งบรายจ่ายอื่น 120,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 120,000                      

การบริการสารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6,282,600                 

พฒันาระบบสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรมและวสิาหกจิ

ชมุชน 6,282,600                 

งบด าเนินงาน 5,789,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,817,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 3,701,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 90,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,971,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 351,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 620,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,000,800                    

งบอดุหนุน 493,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 493,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ TAPPI (Technical 

Association of Pulp and Paper Industry) 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ ASTM (American 

Society for Testing and Materials) 0 472,500                      

หอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัการพฒันาและรบัรองความสามารถ 21,208,100                

ส่งเสริมและรบัรองระบบงานหอ้งปฏบิตักิารของประเทศ 16,031,400                

งบด าเนินงาน 13,972,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,644,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,003,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 255,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 6,710,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 66,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 70,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,327,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 98,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,134,700                    

งบอดุหนุน 299,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 299,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ APLAC (Asia 

Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) บาท 0 204,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ ILAC (International 

Laboratory Accreditation Cooperation) 0 94,500                        

งบรายจ่ายอื่น 1,760,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,760,000                    

เสริมสรา้งขดีความสามารถหอ้งปฏบิตักิารดว้ยกจิกรรมทดสอบความช านาญ 5,176,700                 

งบด าเนินงาน 3,488,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,488,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 11,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 134,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,552,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 230,400                      

งบลงทนุ 1,650,000                 

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,650,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า เพือ่การทดสอบความช านาญ

หอ้งปฏบิตัิการ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,650,000                    

งบอดุหนุน 37,800                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ APMP (Asia Pacific

 Metrology Programme) 0 37,800                        

สนิคา้ไดร้บัการตรวจสอบ สอบเทยีบคุณภาพ 38,437,200                

ส่งเสริมการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่พฒันางานตามโครงการพระราชด าริ 612,200                   

งบด าเนินงาน 612,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 612,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 39,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 226,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 50,000                        

รบัรองคุณภาพสนิคา้และบริการ เพือ่ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 27,787,400                

งบด าเนินงาน 25,545,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,553,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 32,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 529,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 843,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 11,108,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง คนั 3 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) คนั 2 537,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั คนั 1 142,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 2,455,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 754,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 187,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 550,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,992,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 326,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 309,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 617,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,737,800                    

งบลงทนุ 1,590,000                 

ครุภณัฑ์ 1,590,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ตู ้Incubator พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัคุณภาพน า้แบบตัง้โตะ๊ พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 890,000                      

งบอดุหนุน 380,100                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 380,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ ICG (International 

Commission on Glass) 0 25,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ IUPAC 

(International Unions of Pure and Applied Chemistry) 0 354,700                      

งบรายจ่ายอื่น 271,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 271,400                      

ยกระดบัหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นหอ้งปฏบิตักิารอา้งองิและมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดา้นการวดั 10,037,600                

งบด าเนินงาน 3,380,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,380,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 79,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 34,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 15 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 73,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,000,000                    

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโหลดเซลลม์าตรฐานส าหรบัวดัค่าแรง พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 657,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 657,300                      

การบริหารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 8,617,100                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารงานดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 8,617,100                 

งบด าเนินงาน 4,705,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,925,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 41,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 737,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 47,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,600,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 780,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 780,000                      

งบลงทนุ 3,912,000                 

ครุภณัฑ์ 3,912,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,912,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน พรอ้ม

ระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมออฟฟิสส าเร็จรูป แขวงทุ่งพญาไท เขตราช ชดุ 90 2,772,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,140,000                    

ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ 421,357,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 39,100,000                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการพฒันาศกัยภาพความม ัน่คงปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสขีองประเทศ 39,100,000                

ความม ัน่คงปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 39,100,000                

งบลงทนุ 39,100,000                

ครุภณัฑ์ 39,100,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการเคลือ่นที่เพือ่ปฏบิตัิการในภาวะฉุกเฉินทาง

นิวเคลยีร ์และรงัสพีรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร คนั 1 28,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,100,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบวเิคราะหแ์กมมาสเปคโตรเมทรีภาคสนามพรอ้ม

ระบบประเมนิต าแหน่งวสัดุนิวเคลยีรแ์ละวสัดุกมัมนัตรงัส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 11,100,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 940,600                   

โครงการพฒันาระบบบริการการเชื่อมโยงขอ้มลูหน่วยงานภาครฐั National Single 

Window (NSW) 940,600                   

พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูใบแจง้ขอ้เทจ็จริงกบัผูป้ระกอบการ และการเชื่อมโยง

ขอ้มลูทะเบยีนกบัระบบ National Single Window (NSW) 940,600                   

งบลงทนุ 940,600                   

ครุภณัฑ์ 940,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 940,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบเชือ่มโยงขอ้มูลการน าเขา้-ส่งออก ผ่านศุลกากรกบั

ระบบ National Single Window (NSW) และปรบัลดข ัน้ตอนการอนุญาต

ส าหรบัน าเขา้-ส่งออกวสัดุกมัมนัตรงัสแีละวสัดุนิวเคลยีร ์แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 940,600                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 27,641,000                

โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นความปลอดภยัจาก

พลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 19,257,200                

วจิยัและพฒันาเพือ่การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 16,700,000                

งบด าเนินงาน 4,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาการวดัปริมาณรงัสดูีดกลนืในระดบั

รงัสรีกัษาดว้ยอพีอีารโ์ดสมเิตอร์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาและรกัษาความร่วมมอืเครือขา่ยมาตร

วดัรงัสทีางชวีภาพอยา่งย ัง่ยนื 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การวเิคราะหห์าตวับ่งชี้ทางชวีภาพเพือ่การ

ประเมนิผลกระทบทางรงัสต่ีอสิง่มชีวีติ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาการตรวจวดัรงัสนิีวตรอน โดยใช ้

เทคนิคการเกดิรอยบนแผ่นโพลเิมอร ์CR-39 ส าหรบังานตรวจสอบสถาน 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ศึกษาวจิยัการสรา้งความรบัรูแ้ละเขา้ใจของ

ประชาชนเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัติ พ.ศ. 2559 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ศึกษาระบบภูมคุิม้กนัจากการกระตุน้โดย

ปริมาณรงัสรีะดบัต า่ในงานรงัสวีนิิจฉยั 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันามาตรวดัรงัสทีางชวีภาพชนิดไมโคร

ฟลูอดิกิแบบพกพาไดเ้พือ่ใชป้ระเมนิปริมาณรงัสภีาคสนามกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาระบบการวดัปริมาณรงัส ีเพือ่

ก าหนดค่าปริมาณรงัสอีา้งองิของประเทศ 0 200,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบลงทนุ 12,500,000                

ครุภณัฑ์ 12,500,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลก็ตรอนสปินเรโซแนนซ ์(ESR) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,500,000                   

เพิม่ศกัยภาพในการก ากบัดูแลความปลอดภยัเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีรว์จิยัในประเทศ

ไทยแบบองคร์วม 2,557,200                 

งบด าเนินงาน 2,348,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,348,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ประเมนิความปลอดภยัของเครื่องปฏกิรณ์

นิวเคลยีรว์จิยัในประเทศไทย 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่เตรียมความพรอ้มส าหรบัเทคโนโลยเีครื่อง

ปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์BNCT และเครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีรว์จิยั 0 1,241,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิจากเครื่อง

ปฏกิรณ์นิวเคลยีรว์จิยัต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม 0 707,000                      

งบลงทนุ 209,000                   

ครุภณัฑ์ 209,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 209,000                      

รายการระดบัที1่: หวัปัน่เหวีย่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หวัปัน่ 1 27,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัปริมาตรของเหลว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 62,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 61,900                        

รายการระดบัที1่: เตาหลมุ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เตา 6 57,100                        

โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการวดัปริมาณรงัสใีนระดบัปฐมภูมิ 2,400,000                 

เพิม่ศกัยภาพดา้นมาตรวทิยารงัสี 2,400,000                 

งบด าเนินงาน 2,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการและ

โปรแกรมทดสอบความช านาญการวดัปริมาณรงัสแีละกมัมนัตรงัสตีาม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาวธิกีารสงัเคราะหผ์ลกึอะลูมเินียม

ออกไซดเ์ติมคารบ์อน (Al2O3:C) หรือเทยีบเท่าส าหรบัการวดัปริมาณรงัสี 0 400,000                      

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การเฝ้าระวงั เตรียมความพรอ้มระงบั และบรรเทา

ผลกระทบจากภยัคุกคามทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสขีา้มพรมแดน 5,983,800                 

วจิยัและพฒันาระบบเฝ้าระวงัและระงบัเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 5,983,800                 

งบด าเนินงาน 2,520,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการนิเวศวทิยา

ทางรงัสเีพือ่การก าหนดเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัทางรงัสต่ีอ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพประชาชนไทยรองรบัสถานการณ์ภยัคุกคามทางรงัสี

ท ัง้ภายในประเทศและขา้มพรมแดน 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ประเมนิผลกระทบทางรงัสใีนระยะแรกเมือ่

เกดิอบุตัิเหตุทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาระบบการเฝ้าระวงัภยัทางนิวเคลยีร์

และรงัสใีนสิง่แวดลอ้มกบัผลกระทบต่อประชาชน 0 1,100,000                    

งบลงทนุ 3,463,800                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ครุภณัฑ์ 3,463,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 4 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,063,800                    

รายการระดบัที1่: หวัวดัรงัสชีนิดโซเดยีมไอโอไดน ์Sodium lodine และ

ระบบประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมวเิคราะหภ์าพ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาว

ยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรส์  าหรบัโปรแกรมประเมนิการ

แพร่กระจายวสัดุกมัมนัตรงัสกีรณีเกดิเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,963,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 120,872,200              

โครงการก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัส ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 111,093,700              

ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัส ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 111,093,700              

งบลงทนุ 111,093,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,093,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 111,093,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัส ีแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 111,093,700                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการก ากบัดูแลทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสเีชงิรุกเพือ่ป้องกนัการกระท า

ผดิตามกฎหมาย 9,778,500                 

บงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ 9,778,500                 

งบลงทนุ 9,778,500                 

ครุภณัฑ์ 9,778,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,778,500                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแบบดูดความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสแีบบระบุชนิดของไอโซโทปรงัส ีแขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสนิีวตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 787,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสแีกมมาอตัราปริมาณรงัสสูีง แขวงลาดยาว

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,236,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสรีะยะไกล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 975,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสเีอกซ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  เครื่อง 6 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรงัส ีแขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสแีกมมาอตัราปริมาณรงัสตี า่ (uR) แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  เครื่อง 6 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัสแีกมมาอตัราปริมาณรงัสปีานกลาง-สูง 

(mR) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 960,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 116,473,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 116,473,000              

พฒันาศกัยภาพดา้นการก ากบัดูแลความปลอดภยัจากการใชพ้ลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 116,473,000              
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบบคุลากร 113,717,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 93,483,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 248 86,194,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 25 7,288,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,233,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 88 20,233,700                   

งบด าเนินงาน 2,756,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,756,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 996,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 27,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 741,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 116,330,300              

การผลกัดนัขอ้เสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 70,300,500                

สรา้งความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 59,445,500                

งบด าเนินงาน 1,342,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,342,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศดา้นการก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละ

รงัสใีนอาเซยีน (ASEANTOM) บาท 0 1,342,100                    

งบอดุหนุน 56,553,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 56,553,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิบ ารุงทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่ง 0 36,276,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิสมทบทุนท ัว่ไปของทบวงการพลงังาน

ปรมาณูระหวา่งประเทศ บาท 0 9,354,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีใน

สนธสิญัญาการหา้มทดลองอาวุธนิวเคลยีรโ์ดยสมบูรณ์ 0 10,884,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาชกิองคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศใน

ระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (Asia Pacific Metrology Programme, 0 37,800                        

งบรายจ่ายอื่น 1,549,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 798,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของ

องคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศในระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (Asia 

Pacific Metrology Programme, APMP) รายการ 0 156,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่เขา้ร่วมประชมุความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ดา้นการก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสใีนอาเซยีน 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการเขา้ร่วมการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของ

องคก์ารสนธสิญัญาวา่ดว้ยการหา้มทดลองอาวุธนิวเคลยีรโ์ดยสมบูรณ์ 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO) รายการ 0 225,300                      

ขอ้เสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพือ่การบริหารจดัการดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 10,855,000                

งบด าเนินงาน 10,855,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,855,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 327,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: จา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเลี้ยงรบัรองและพธิกีาร 0 640,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายลุขิสทิธิ์โปรแกรมแอนตี้ไวรสั 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่า Internet 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบคอมพวิเตอร์

กลางและอปุกรณ์ บาท 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและแผนดา้นนิวเคลยีร์

และรงัสไีปสู่การปฏบิตัิ บาท 0 841,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงานตามนโยบายส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 0 636,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืและวารสาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุซอ่มบ ารุง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 300,000                      

การสรา้งมาตรการความปลอดภยัในการก ากบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 40,029,800                

ก ากบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 11,775,900                

งบด าเนินงาน 11,725,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,558,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเลี้ยงรบัรองและพธิกีาร 0 36,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ด าเนินการศูนยป์รมาณูเพือ่สนัติประจ า 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจติดตาม และประเมนิผลสถาน

ปฏบิตัิการทางรงัสเีพือ่ความปลอดภยัส าหรบัการออกใบอนุญาต 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจติดตามประเมนิผลการรกัษาระบบ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพก ากบัดูแลความปลอดภยัดา้น

นิวเคลยีรแ์ละรงัสตีามมาตรฐานสากล 0 1,262,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังานท ัว่ไป 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุซอ่มบ ารุง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 5,167,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 696,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 115,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 331,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,652,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 370,900                      

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัสญัญาณดาวเทยีมและแผนที่ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 50,000                        

สนบัสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 19,759,500                

งบด าเนินงาน 6,036,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,036,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 760,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบังานพสัดุ 0 67,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 106,100                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาบริการ 0 376,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเลี้ยงรบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการดา้น

นิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 594,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และ

สอบเทยีบเครื่องมอืวทิยาศาสตร์ 0 476,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภยัจาก

พลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังานท ัว่ไป 0 415,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุซอ่มบ ารุง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 13,723,000                

ครุภณัฑ์ 5,873,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,610,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 4,810,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบการติดต่อสือ่สาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ระบบ 1 800,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 263,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารชนิดแม่เหลก็แบบใหค้วามรอ้น แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: แผ่นใหค้วามรอ้นพรอ้มระบบคนแม่เหลก็ไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครไปเปต พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,850,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,850,000                    

เฝ้าระวงัและเตรียมความพรอ้มฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 8,494,400                 

งบด าเนินงาน 2,594,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,594,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งดูแลและบ ารุงรกัษาสถานีเฝ้าระวงัเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 1,194,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่เฝ้าระวงัและเตรียมความพรอ้มฉุกเฉินทาง

นิวเคลยีรแ์ละรงัสี 0 1,400,000                    

งบลงทนุ 5,900,000                 

ครุภณัฑ์ 5,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณรงัสแีบบแยกนิวไคลด ์(Identifinder) 

พรอ้มหวัวดันิวตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบป้องกนัและเครื่องมอื ส าหรบัเจา้หนา้ที่ระงบัเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

ประชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจดา้นพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 6,000,000                 
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ส่งเสริมความตระหนกัและเผยแพร่ประชาสมัพนัธด์า้นพลงังานนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบันิวเคลยีร์ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 0 2,100,000                    

เสริมสรา้งขดีความสามารถบคุลากรดา้นความปลอดภยัทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันาบุคลากรดา้นความ

ปลอดภยันิวเคลยีรแ์ละรงัสขีองประเทศ 0 2,000,000                    

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 457,636,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 63,480,200                

โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ 63,480,200                

การพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ 63,480,200                

งบอดุหนุน 63,480,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 63,480,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความ

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 0 63,480,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 4,710,000                 

โครงการส่งเสริมการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัดว้ย

ขอ้มลูเชงิต าแหน่งความละเอยีดสูง 4,710,000                 

ส่งเสริมการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 4,710,000                 

งบอดุหนุน 4,710,000                 

ค่าใชส้อย 4,710,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการใชง้านภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 0 4,710,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 12,300,000                

โครงการวจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศ 12,300,000                

วจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศและการส ารวจ 12,300,000                

งบอดุหนุน 12,300,000                

ค่าใชส้อย 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: การวจิยัวทิยาศาสตรอ์วกาศและการทดลองในอวกาศ 

(National Space Exploration (Phase-III)) ขอ้เสนอ 0 12,300,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 45,000,000                

โครงการระบบและบริการภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ 23,000,000                

การพฒันาและส่งเสริมการใชง้านระบบภูมสิารสนเทศกลาง 23,000,000                

งบอดุหนุน 23,000,000                

ค่าใชส้อย 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบและบริการภูมสิารสนเทศกลางของ 0 23,000,000                   

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม เกษตร

เชงิพื้นที ่และภยัพบิตั ิดว้ยการบูรณาการเครื่องมอืเชงิพื้นทีแ่บบองคร์วม 22,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม 22,000,000                

งบอดุหนุน 22,000,000                

ค่าใชส้อย 22,000,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม เกษตรเชงิพื้นที่ และภยัพบิตัิ ดว้ยการบูร

ณาการเครื่องมอืเชงิพื้นที่แบบองคร์วม โครงการ 0 22,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 160,306,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 160,306,400              

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรรองรบัการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 160,306,400              

งบอดุหนุน 160,306,400              

เงนิเดอืน 160,306,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 160,306,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 171,840,200              

การบริการขอ้มลูดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 91,575,700                

การบริการขอ้มลูดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 91,575,700                

งบอดุหนุน 91,575,700                

ค่าตอบแทน 88,395,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 88,395,500                   

ค่าใชส้อย 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 860,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,320,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,320,200                    

การพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 42,409,700                

การฝึกอบรม สมัมนาและประชมุวชิาการ 42,409,700                

งบอดุหนุน 42,409,700                

ค่าตอบแทน 30,198,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 30,198,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 12,211,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,211,300                   

การจดัท าและพฒันาภูมสิารสนเทศ 37,854,800                

การจดัท าฐานขอ้มลูและประยกุตใ์ชข้อ้มลูภูมสิารสนเทศ 13,854,800                

งบอดุหนุน 13,854,800                

ค่าตอบแทน 10,470,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 10,470,900                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,383,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,383,900                    

การพฒันาภูมสิารสนเทศเพิม่ค่าดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 24,000,000                

งบอดุหนุน 24,000,000                

ค่าตอบแทน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 4,000,000                    

ค่าใชส้อย 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการภูมอิารยธรรมสุวรรณภูมดิว้ยเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมสิารสนเทศ 1 20,000,000                   

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 62,654,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,654,300                

การบริการเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 53,670,100                
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ความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 3,476,100                 

งบอดุหนุน 3,476,100                 

ค่าใชส้อย 3,476,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 3,476,100                    

การบริการสารไอโซโทปรงัส/ีเภสชัรงัสี 40,912,500                

งบอดุหนุน 40,912,500                

ค่าใชส้อย 9,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 9,050,000                    

ค่าวสัดุ 31,862,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 31,862,500                   

การปฏบิตักิารเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 9,281,500                 

งบอดุหนุน 9,281,500                 

ค่าใชส้อย 4,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 4,040,000                    

ค่าวสัดุ 5,241,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 5,241,500                    

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 3,858,800                 

การพฒันาธุรกจินิวเคลยีร์ 3,858,800                 

งบอดุหนุน 3,858,800                 

ค่าใชส้อย 3,858,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 3,858,800                    

การพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 5,125,400                 

การพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 5,125,400                 

งบอดุหนุน 5,125,400                 

ค่าใชส้อย 5,125,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 5,125,400                    

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ 1,095,009,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 42,735,600                

โครงการบริหารจดัการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 42,735,600                

การส่งเสริมการลงทนุวจิยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชนดา้น

อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่เสริมสรา้งขดีความสามารถ

ทางการแขง่ขนัและพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ 42,735,600                

งบอดุหนุน 42,735,600                

ค่าใชส้อย 42,735,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 42,735,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 13,500,000                

โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 10,000,000                

ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม น า

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้งนวตักรรม และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบริการ 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 10,000,000                   

โครงการจดัท าและขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสริมวสิาหกจิเริ่มตน้ (Startup) 3,500,000                 
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พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมรายใหม่ 3,500,000                 

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าใชส้อย 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 917,911,000              

โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแก่บคุลากร

ในสาขายทุธศาสตรข์องประเทศ 50,000,000                

เพิม่ขดีความสามารถบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมชัน้สูงตาม

ความตอ้งการในสาขายทุธศาสตรข์องประเทศ 50,000,000                

งบอดุหนุน 50,000,000                

ค่าใชส้อย 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 50,000,000                   

โครงการส่งเสริมบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม จากมหาวทิยาลยั

และสถาบนัวจิยัของภาครฐัไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัใน

ภาคเอกชน

62,000,000                

ส่งเสริมการเคลือ่นยา้ยบคุลากรภาครฐัไปท างานตามความตอ้งการภาคอตุสาหกรรม

สาขายทุธศาสตร์ 62,000,000                

งบอดุหนุน 62,000,000                

ค่าใชส้อย 62,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 62,000,000                   

โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถดา้นวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมใน

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 5,000,000                 

ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีม่สีมรรถนะ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลติและบริการ เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรข์องประเทศ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 5,000,000                    

โครงการนวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรม RDI : การพฒันากระบวนการวจิยัและระบบการ

บริหารความรูแ้ละเทคโนโลยแีละระบบนิเวศนน์วตักรรมในอตุสาหกรรม 4,000,000                 

ผลติและพฒันานกัวจิยัอตุสาหกรรม และแนวทางการจดัระบบบริหารจดัการความรู ้

และเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรม 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

ค่าใชส้อย 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 4,000,000                    

โครงการวจิยัและนวตักรรมขนาดใหญ่ เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 796,911,000              

การพฒันานวตักรรมผา่นแผนงาน Spearhead ดา้นเศรษฐกจิ 796,911,000              

งบอดุหนุน 796,911,000              

ค่าใชส้อย 796,911,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย บาท 0 796,911,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 73,410,300                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 73,410,300                

พฒันาประสทิธภิาพการบริหารองคก์ร 73,410,300                

งบอดุหนุน 73,410,300                
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เงนิเดอืน 73,410,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ คน 79 53,049,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ คน 26 12,667,300                   

รายการระดบัที1่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 3,943,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1 3,750,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 47,452,800                

การจดัท าและผลกัดนัขอ้เสนอนโยบาย แผนและมาตรการดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

และนวตักรรม 47,452,800                

ศึกษา พฒันา จดัท า ประสาน และผลกัดนันโยบาย แผนและมาตรการดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 47,452,800                

งบอดุหนุน 47,452,800                

ค่าตอบแทน 4,501,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ บวทน. ครัง้ 12 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการประเมนิ สวทน. ครัง้ 6 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะอนุกรรมการภายใต ้บวทน. ครัง้ 30 374,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล 0 2,910,000                    

ค่าใชส้อย 41,960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามโครงการ บาท 0 22,059,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาในประเทศ 0 284,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจ ้า่งเหมาบริการ 0 744,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 0 697,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ส  านกังาน 0 17,675,100                   

ค่าสาธารณูปโภค 421,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 163,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 129,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 129,100                      

ค่าวสัดุ 569,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุส านกังาน 0 569,700                      

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 139,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 139,500                   

การพฒันาก าลงัคนและสนบัสนุนการใชป้ระโยชนแ์สงซนิโครตรอน 139,500                   

การพฒันาองคก์รเพือ่สนบัสนุนการใหบ้ริการ 139,500                   

งบอดุหนุน 139,500                   

ค่าใชส้อย 139,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 139,500                      

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 376,758,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 254,092,300              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 254,092,300              

การใหบ้ริการ (Services) 254,092,300              

งบอดุหนุน 254,092,300              

ค่าใชส้อย 79,452,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสรา้งแม่ขา่ยการจดัการ

ทรพัยากรน า้ชมุชนดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โครงการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพและ

บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรตรวจวดัสภาพอากาศอตัโนมตัิ โครงการ 0 10,559,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการปรปัปรุงระบบส ารวจแบบ

เคลือ่นที่เพือ่สนบัสนุนการติดตามและวเิคราะหส์ถานการณ์น า้ โครงการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพือ่บริหารจดัการทรพัยากรน า้ ตามแนวพระราชด าริ โดยชมุชน โครงการ 0 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูงและ

ระบบสารสนเทศดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ โครงการ 0 17,270,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการพฒันาระบบแบบจ าลองเพือ่

การบริหารจดัการน า้และคาดการณ์น า้ท่วม ในพื้นที่เขตเมอืง โครงการ 0 4,122,800                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 67,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบประมวลผลแบบจ าลอง สภาพอากาศ ดว้ย

คอมพวิเตอรส์มรรถนะสูง แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบเพิม่ประสทิธภิาพการติดตาม ขอ้มูล และคาดการณ์

สถานการณ์น า้และสภาพอากาศ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 1 27,000,000                   

ค่าปรบัปรุงโครงการ 19,440,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบโทรมาตรอตัโนมตัิ แขวงถนนพญาไท  เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 19,440,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 88,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบภูมสิารสนเทศน า้ระดบัต าบล แขวงถนน

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 88,200,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 87,428,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 87,428,500                

การสรา้งศกัยภาพ (Capability) 87,428,500                

งบอดุหนุน 87,428,500                

เงนิเดอืน 87,428,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนอืน่ ๆ 0 87,428,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,237,300                

ฐานความรูแ้ละเทคโนโลย ีดา้นการจดัการทรพัยากรน า้และการเกษตร 35,237,300                

ฐานความรู ้(Knowledge) 35,237,300                

งบอดุหนุน 35,237,300                

ค่าตอบแทน 1,884,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 1,884,000                    

ค่าใชส้อย 21,923,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 9,252,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 12,670,900                   

ค่าสาธารณูปโภค 9,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค รายการ 0 9,415,000                    

ค่าวสัดุ 2,014,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุ ชิ้น 0 2,014,600                    

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 343,664,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 216,020,000              

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกจิ 139,520,000              

การพฒันาบคุลากรดา้นส่งเสริมวสิาหกจิเริ่มตน้ 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 100 10,000,000                   
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รายการระดบัที2่: พฒันาบุคลากรดา้นส่งเสริมวสิาหกจิเริ่มตน้ 100 10,000,000                   

การเร่งสรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้ 25,000,000                

งบอดุหนุน 25,000,000                

ค่าใชส้อย 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 50 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: เร่งสรา้งและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้ บาท 50 25,000,000                   

การพฒันายา่นนวตักรรมวสิาหกจิเริ่มตน้ และการพฒันารายอตุสาหกรรม 89,520,000                

งบอดุหนุน 89,520,000                

ค่าใชส้อย 89,520,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ยา่น 5 89,520,000                   

รายการระดบัที2่: พฒันายา่นนวตักรรมวสิาหกจิเริ่มตน้ และพฒันาราย ยา่น 5 89,520,000                   

การส่งเสริมวสิาหกจิเริ่มตน้สู่ตลาดต่างประเทศ 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

ค่าใชส้อย 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 5 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ส่งเสริมวสิาหกจิเริ่มตน้สู่ตลาดต่างประเทศ บาท 5 15,000,000                   

โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 16,500,000                

การพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม 7,500,000                 

งบอดุหนุน 7,500,000                 

ค่าใชส้อย 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 5 7,500,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม 5 7,500,000                    

การสนบัสนุนโครงการนวตักรรมเพือ่สงัคม 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

ค่าใชส้อย 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 10 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: สนบัสนุนโครงการนวตักรรมเพือ่สงัคม 10 9,000,000                    

โครงการพฒันานวตักรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) 50,000,000                

การสนบัสนุนโครงการนวตักรรมแบบมุง่เป้า 50,000,000                

งบอดุหนุน 50,000,000                

ค่าใชส้อย 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: สนบัสนุนโครงการนวตักรรมแบบมุ่งเป้า 0 50,000,000                   

โครงการพฒันานวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 10,000,000                

การพฒันานวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 10 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: พฒันานวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs 10 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 11,500,000                

โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมและนวตักรรมตลาด 5,000,000                 

พฒันาธุรกจินวตักรรมและนวตักรรมตลาด 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที2่: พฒันาธุรกจินวตักรรมและนวตักรรมตลาด ราย 0 5,000,000                    

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม 6,500,000                 

ส่งเสริมการเขา้ถงึนวตักรรม 6,500,000                 

งบอดุหนุน 6,500,000                 

ค่าใชส้อย 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ส่งเสริมการเขา้ถงึนวตักรรม 0 6,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,400,000                

โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 22,400,000                

การพฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,400,000                

งบอดุหนุน 22,400,000                

ค่าใชส้อย 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 10 22,400,000                   

รายการระดบัที2่: ส่งเสริมการสรา้งผูป้ระกอบการในชายแดนใต ้ 10 22,400,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 34,225,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 34,225,400                

บริหารองคก์รนวตักรรม 34,225,400                

งบอดุหนุน 34,225,400                

เงนิเดอืน 29,457,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 62 29,457,900                   

ค่าตอบแทน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากร 1 3,000,000                    

ค่าใชส้อย 1,767,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บาท 62 1,767,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 59,518,800                

สรา้งความเขม้แขง็ดา้นนวตักรรม 59,518,800                

การพฒันาเครือขา่ยนวตักรรม 26,800,000                

งบอดุหนุน 26,800,000                

ค่าใชส้อย 26,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 26,800,000                   

รายการระดบัที2่: งานบริหารจดัการอทุยานนวตักรรม 0 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: การพฒันาเครือขา่ยนวตักรรม 0 11,500,000                   

รายการระดบัที2่: การส่งเสริมนวตักรรมสู่สาธารณะ 0 12,000,000                   

การพฒันาองคก์รนวตักรรม 16,718,800                

งบอดุหนุน 16,718,800                

ค่าตอบแทน 6,146,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากร 0 1,146,400                    

ค่าใชส้อย 4,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริหารจดัการระบบงานสารสนเทศกลาง 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,032,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 3,032,400                    

ค่าวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุอืน่ๆ 0 3,000,000                    

พฒันาองคค์วามรูด้า้นนวตักรรม 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

ค่าใชส้อย 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: งานสารสนเทศวเิคราะห์ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที2่: งานพฒันาแพลตฟอรม์การพฒันายทุธศาสตรร์ะบบ

นวตักรรมแห่งชาติระยะยาว 0 1,500,000                    

สรา้งความสามารถดา้นนวตักรรม 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

ค่าใชส้อย 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: การบริหารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: งานวเิทศสมัพนัธ ์และถา่ยทอดเทคโนโลยี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การส่งเสริมและสรา้งความสามารถทางนวตักรรมใน 0 3,000,000                    

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 259,094,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 5,000,000                 

โครงการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเสริมและเครื่องส าอางเชงิพาณิชย์ 5,000,000                 

พฒันาโรงงานสารสกดัมลูค่าสูงจากยางพาราสู่เชงิพาณิชย์ 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,000,000                    

พฒันาสารสกดัจากผลติภณัฑธ์รรมชาตเิพือ่เป็นอาหารเสริมและเครื่องส าอาง 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 33,924,500                

โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ

อตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ 16,374,500                

พฒันาอตุสาหกรรมและธุรกจิ SME เนน้ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิและผลติภณัฑด์า้น

สุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 11,522,000                

งบอดุหนุน 11,522,000                

ค่าใชส้อย 11,522,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาและด าเนินการ 0 11,522,000                   

ใหบ้ริการปรึกษาการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัเครื่องมอืแพทยโ์ดยใช ้Common 

Submission Dossier Template (CSDT) หรือการใหบ้ริการปรึกษาการจดัท าระบบ

จดัการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 4,852,500                 

งบอดุหนุน 4,852,500                 

ค่าใชส้อย 4,852,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาและด าเนินการ 0 4,852,500                    
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โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) ดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 17,550,000                

สรา้งและสนบัสนุน Startup เพือ่เขา้สู่ธุรกจิชวีวทิยาศาสตร์ 17,550,000                

งบอดุหนุน 17,550,000                

ค่าใชส้อย 17,550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาและด าเนินการ 0 17,550,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 127,528,800              

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 127,528,800              

จดัต ัง้ศูนยป้์องกนัและรกัษาผูเ้จบ็ป่วย คนพกิาร และชราภาพโดยใชเ้ทคโนโลยเีซลล์

บ  าบดั (Cell Therapy) และยนีบ าบดั (Gene Therapy) 30,000,000                

งบอดุหนุน 30,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 0 30,000,000                   

พฒันายา เภสชัพนัธุศาสตร ์และเวชภณัฑ ์เพือ่ถา่ยทอดสู่เชงิพาณิชยแ์ละลดการ

น าเขา้จากต่างประเทศ 14,878,800                

งบอดุหนุน 14,878,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,878,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 14,878,800                   

พฒันาเทคโนโลยดีา้นทนัตกรรมและเครื่องมอืแพทยเ์พือ่การน าไปใชป้ระโยชนแ์ละลด

การน าเขา้ 25,500,000                

งบอดุหนุน 25,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 25,500,000                   

พฒันายา วคัซนี และชวีวตัถเุพือ่ใชเ้องในประเทศ และส่งออก ระยะที ่1: พฒันา

ตน้แบบยาชวีวตัถเุพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมการผลติยาชวีวตัถแุละวคัซนีในประเทศ 57,150,000                

งบอดุหนุน 57,150,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,150,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 57,150,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 10,000,000                

โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรด์า้นชวีวทิยาศาสตรแ์ละการลงทนุ 10,000,000                

ส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางธุรกจิสูง (Champion Products) สู่การ

ผลติเชงิพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 10,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 39,537,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 39,537,100                

รายการค่าด าเนินการภาครฐั 39,537,100                

งบอดุหนุน 39,537,100                

เงนิเดอืน 39,537,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ 0 39,537,100                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 22,787,000                

องคค์วามรู ้ผลติภณัฑแ์ละบริการดา้นชวีวทิยาศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพเชงิพาณิชยแ์ละ

อตุสาหกรรม 22,787,000                

พฒันาเครือขา่ยความร่วมมอืส่งเสริมการวจิยัพฒันาผลติภณัฑแ์ละบริการดา้น

ชวีวทิยาศาสตร์ 22,787,000                

งบอดุหนุน 22,787,000                

ค่าใชส้อย 19,289,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 10,991,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 8,298,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,497,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,633,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 737,400                      

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 20,316,700                

โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบริการดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ 20,316,700                

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยนีวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตรสู่์การใหบ้ริการผูสู้งอายุ 20,316,700                

งบอดุหนุน 20,316,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,316,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาตน้แบบผลติภณัฑห์รือบริการ  แขวง

พญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายการ 1 20,316,700                   

กระทรวงศึกษาธิการ 308,767,695,859          

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 21,656,778,800           

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 248,492,000              

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 248,492,000              

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 127,439,400              

งบอดุหนุน 85,992,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 85,992,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อเน่ืองทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 85,992,000                   

งบรายจ่ายอื่น 41,447,400                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 11,426,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 0 25,490,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทกัษะการเรียนรูใ้หก้บั

เยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 4,531,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 121,052,600              

งบอดุหนุน 94,932,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 94,932,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส่งเสริมการพฒันาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารีใหม้คุีณภาพ 0 5,698,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 89,234,400                   

งบรายจ่ายอื่น 26,119,900                

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งความเขา้ใจในสถานศึกษาเอกชน 0 15,540,600                   
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รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการฝึกอาชพีและการมรีายไดร้ะหวา่ง

เรียนของนกัเรียน ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,302,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งคุณภาพชวีติของนกัเรียน ใน

สถานศึกษาเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 5,758,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการใชห้ลกัสูตรอสิลามศึกษาฟรัฎูอนีประ

จ ามสัยดิ  ระดบัอสิลามศึกษาตอนตน้  (อบิติดาอยีะฮฺ) พทุธศกัราช 2559 0 1,706,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการงานมหกรรมวชิาการการศึกษาเอกชนจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 812,300                      

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 18,626,000                

โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 18,626,000                

การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 11,463,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,463,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ

ติด (TO BE NUMBER ONE) 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นนโยบายสู่การปฏบิตัิในพื้นที่ 

เพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 0 1,463,000                    

เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษาเอกชน 7,163,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,163,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 0 7,163,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 227,587,000              

โครงการบริหารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 227,587,000              

การพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,380,300                 

งบรายจ่ายอื่น 3,380,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏบิตัิงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 2,505,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการติดตามและประสานแผนการประเมนิ

การจดักจิกรรมการเรียนรูด้า้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัเพือ่แกไ้ขปญัหาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 875,000                      

ส่งเสริมสนบัสนุนคุณภาพการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 220,375,000              

งบอดุหนุน 220,375,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 220,375,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั 0 220,375,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,831,700                 

งบรายจ่ายอื่น 3,831,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการจดัการศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 3,831,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 19,121,300                

โครงการ Smart ONIE เพือ่สรา้ง Smart Farmer 19,121,300                

Smart ONIE เพือ่สรา้ง Smart Farmer 19,121,300                

งบรายจ่ายอื่น 19,121,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการ Smart ONIE เพือ่สรา้ง Smart 0 19,121,300                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,751,800                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,751,800                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,751,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,751,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,751,800                    
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,508,500                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา 5,508,500                 

ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา 5,508,500                 

งบรายจ่ายอื่น 5,508,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการด าเนินงานโครงการวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา 0 5,508,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 456,392,900              

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 13,540,900                

การพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 13,540,900                

งบรายจ่ายอื่น 13,540,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืการผลติผูดู้แลผูสู้งอาย ุ

ระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงสาธารณสุข คน 0 13,540,900                   

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 442,852,000              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 141,989,700              

งบอดุหนุน 141,989,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 141,989,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 114,501,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 27,488,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 300,862,300              

งบอดุหนุน 300,862,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,862,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 262,738,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 38,124,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 308,752,000              

โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้ 205,604,000              

การส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 126,297,600              

งบรายจ่ายอื่น 126,297,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการ TFE (Teams For Education) 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดบั

คุณภาพการศึกษา 0 36,297,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการจดัการศึกษา

ปฐมวยัในระดบัพื้นที่ 0 30,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน 79,306,400                

งบรายจ่ายอื่น 79,306,400                

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM

 Education) 0 3,478,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการประเมนิคุณภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 0 1,664,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน 0 7,272,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ 0 52,529,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการประเมนิมาตรฐานและการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 0 14,361,100                   

โครงการพฒันาสื่อและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา 80,452,000                

พฒันาระบบบริหารจดัการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั 8,894,600                 

งบลงทนุ 8,894,600                 
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ครุภณัฑ์ 8,894,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,894,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและ

สารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านกังาน 

กศน. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,894,600                    

กจิกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การปฏรูิปการบริหารงานบคุคล

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 9,135,900                 

งบด าเนินงาน 1,756,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,756,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,756,000                    

งบลงทนุ 7,379,900                 

ครุภณัฑ์ 7,379,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,379,900                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 250 175,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารงาน

บุคคลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 2 7,204,900                    

การพฒันาระบบสารสนเทศกระทรวงศึกษาธกิาร 51,586,300                

งบลงทนุ 51,586,300                

ครุภณัฑ์ 51,586,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 51,586,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบงานทะเบยีน นกัเรียน ครู และ

ผูส้  าเร็จการศึกษาในสถานศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 5,693,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการระบบขอ้มูลผูรู้ห้นงัสอืและติดตามเด็กตกหลน่ 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 45,892,800                   

ส่งเสริมและพฒันาระบบขอ้มลูทางการศึกษาเอกชน 10,835,200                

งบลงทนุ 10,835,200                

ครุภณัฑ์ 10,835,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,835,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลจดัเกบ็ทะเบยีนประวตัิ

นกัเรียนส าหรบัสถานศึกษาเอกชนแบบออนไลนเ์พือ่การบูรณาการขอ้มูล 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ ระบบ 1 10,835,200                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 22,696,000                

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 2,696,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,696,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 2,696,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษา 20,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่โอกาสเขา้ถงึการศึกษาของเด็กดอ้ย

โอกาส เด็กออกกลางคนั และเด็กตกหลน่ในรูปแบบที่เหมาะสม 0 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 7,360,056,200            

โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทนุ 794,778,400              

โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทนุ 794,778,400              

งบอดุหนุน 794,778,400              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 794,778,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการทุนการศึกษาหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน 950 794,778,400                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 6,009,127,100            

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,543,157,900            

งบอดุหนุน 2,543,157,900            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,543,157,900               

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 311,578,800                 

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 445,600,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 1,785,978,700               

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 3,465,969,200            

งบอดุหนุน 3,465,969,200            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,465,969,200               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 2,952,395,900               

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 175,972,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 97,249,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 93,276,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 147,075,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 556,150,700              

การขบัเคลือ่นนโยบายดา้นการศึกษา 69,880,600                

งบรายจ่ายอื่น 69,880,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการนอ้มน าพระราโชบายดา้นการศึกษาของ

สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 0 49,880,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าฐานขอ้มูลและระบบติดตาม

ประเมนิผลระดบัพื้นที่เพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นเป้าหมายของ

สหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนืดา้นการศึกษา SDG 4 0 20,000,000                   

เสริมสรา้งศกัยภาพการศึกษาเอกชน 10,827,700                

งบรายจ่ายอื่น 10,827,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม 0 3,366,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนลูกเสอื

ในสถานศึกษา 0 2,365,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบั

เด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 0 5,095,700                    

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษผูเ้รียนและบคุลากรทางการศึกษาเอกชน 1,280,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,280,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารในโรงเรียนเอกชน 0 1,280,400                    

ส่งเสริมศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน 470,862,000              

งบรายจ่ายอื่น 470,862,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน คน 0 470,862,000                 

พฒันาครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 3,300,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะครู กศน. ตน้แบบการสอน

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 0 3,300,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 8,397,147,000            
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รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 8,397,147,000            

บคุลากรภาครฐั ส านกังาน กศน. 5,846,676,700            

งบบคุลากร 5,634,525,400            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,690,978,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3615 1,275,945,500               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ อตัรา 17 1,659,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 80 1,866,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 130 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 1760 110,961,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 11 133,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 1743 106,150,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 4 234,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 612 179,667,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 654 10,802,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 3 18,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 14 336,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 7 84,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,943,546,600               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 14428 3,943,546,600               

งบด าเนินงาน 212,151,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 212,151,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 703 31,381,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้

สูงของอนัดบั 34 458,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 1200 32,544,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1406 16,872,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 14428 129,600,000                 

บคุลากรภาครฐัดา้นส่งเสริมการศึกษาเอกชน 350,500,900              

งบบคุลากร 318,527,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 150,799,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 444 134,373,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ อตัรา 9 1,954,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 30 838,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 90 6,274,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 6 75,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 169 3,972,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 5 216,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 10 3,071,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 1 24,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 167,728,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 636 167,728,200                 

งบด าเนินงาน 31,973,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,973,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 29 1,342,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      



754 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 698 16,099,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 698 8,038,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 636 5,502,000                    

 บคุลากรภาครฐัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 2,103,141,700            

งบบคุลากร 1,967,457,100            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,952,712,500               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 4013 1,736,866,100               

รายการระดบัที1่: เงนิคู่สมรส อตัรา 1 579,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ อตัรา 222 23,509,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. อตัรา 22 489,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. อตัรา 1 1,930,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 1840 106,902,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 30 368,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 694 44,836,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 212 5,088,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 41 2,448,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 157 27,299,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 2,127,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 4,100                         

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน อตัรา 11 264,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,744,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 3 2,072,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 57 12,671,700                   

งบด าเนินงาน 135,684,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 135,684,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2591 114,999,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 44 15,597,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการใน

ต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิน่ 2 132,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ 223 1,338,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 220 2,676,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 941,400                      

บคุลากรภาครฐัดา้นการพฒันาระบบบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 96,827,700                

งบบคุลากร 95,003,700                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 94,859,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 284 82,751,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ อตัรา 12 1,202,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 68 3,554,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 6 223,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 29 1,608,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 20 5,520,100                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 2 144,000                      

งบด าเนินงาน 1,824,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 12 522,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 6,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,606,993,200            

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 691,144,700              

การด าเนินงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ 329,198,900              

งบด าเนินงาน 127,105,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,815,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,270,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,608,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,825,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,419,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,831,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 26,470,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,614,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 1,270,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,991,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,399,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 390,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 305,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 360,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 31,289,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,914,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,674,900                   

งบลงทนุ 12,865,200                

ครุภณัฑ์ 12,375,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,012,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ส านกั

นิติการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกันิติการ ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี ส านกัตรวจราชการและ

ติดตามประเมนิผล ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 3 126,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก กลุม่พฒันาระบบบริหาร ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น  ศูนย์

ปฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยป์ฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงศึกษาธกิาร 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยป์ฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ศูนยป์ฏบิตัิการต่อตา้นการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ ส านกัตรวจราชการและ

ติดตามประเมนิผล ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาบตัรดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ส านกั

อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 7 41,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน พรอ้มเกา้อี้ ระดบั 9 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 11,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,337,000                   

รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ระดบัรฐัมนตรีวา่การกระทรวง 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่เกนิ

 180 กโิลวตัต ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 1 3,779,000                    

รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ระดบัรฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่เกนิ

 180 กโิลวตัต ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 2 7,558,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกัอ านวยการ ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 26,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,200                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล อาคารสวสัดกิาร ส านกั

อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ แห่ง 1 194,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย ช ัน้ 10 อาคารรชัมงัคลาภเิษก กลุม่ 1

 ส านกันิติการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ แห่ง 1 296,000                      

งบอดุหนุน 124,341,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 124,341,400                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระราชทานโรงเรียนและนกัเรียนเรียนดี 0 11,565,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการรบัพระราชทานรางวลั 0 4,981,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เด็กก าพรา้ภาคใต ้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่ที่กนัดารในพระบรมราชูปถมัภ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมกจิกรรมเยาวชนดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการแลกเปลีย่นเจา้หนา้ที่คณะกรรมการ

แห่งชาติวา่ดว้ยการศึกษาสหประชาชาติ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการทุนรฐับาลไทยภายใตค้วามร่วมมอื

กบัยูเนสโกใหแ้ก่ประเทศสมาชกิยูเนสโก 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษานกัเรียนมสุลมิและอสิลามวทิยาลยั

แห่งประเทศไทยระดบัมธัยมศึกษา และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 0 1,716,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส านกังานและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

ประกอบดว้ย องคก์ารยูนิเซฟ องคก์ารยูเนสโก ส านกังานส่วนภูมภิาคเอเชยี

และแปซฟิิกของยูเนสโก  ศูนยก์ลางระหวา่งชาติวา่ดว้ยการรกัษาและบูรณะ

สมบตัิวฒันธรรม(ICCROM)  กองทุนพฒันาการศึกษาของซมีโีอ(SEDF)  

ส านกังานซเีมส  ศูนยอ์ายรุศาสตรเ์ขตรอ้น(TROPMED)  ศูนยภู์มภิาค

โบราณคดแีละวจิติรศิลป์ของซมีโีอ (SPAFA) กองทุนมรดกโลก 0 71,678,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยภ์าษาซมีโีอ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการทุนสนบัสนุนนกัเรียน นกัศึกษา

ต่างประเทศเขา้มาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยร์ะดบัภูมภิาควา่ดว้ยปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความย ัง่ยนืของซมีโีอในประเทศไทย(SEAMEO 

Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 64,887,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 24,016,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,036,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันา เผยแพร่ ติดตามและบงัคบัใช ้

กฎหมายของกระทรวงศึกษาธกิาร 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนใน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 5,009,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นนโยบายการศึกษาสู่การปฏบิตัิ 0 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ 0 10,294,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการและกจิกรรมภายใต ้

กรอบ MOU หรือตามพนัธกรณีดา้นการศึกษา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการปฏบิตัิงานตรวจราชการ

และติดตามประเมนิผลระดบัภาคและระดบัจงัหวดั 0 2,330,500                    

สนบัสนุนการพฒันาการศึกษา 2,368,600                 

งบด าเนินงาน 2,368,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,318,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 136,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 882,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่การปฏบิตังิาน 10,903,900                

งบด าเนินงาน 10,903,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 903,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 903,900                      

 สนบัสนุนการด าเนินงานส านกังานรฐัมนตรี 13,524,800                

งบด าเนินงาน 12,035,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,010,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 4,322,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเงนิรางวลั 0 213,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,445,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 384,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 25,000                        

งบลงทนุ 1,489,000                 

ครุภณัฑ์ 1,489,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,489,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานรฐัมนตรี แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 1 1,489,000                    

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 335,148,500              

งบด าเนินงาน 270,167,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 219,030,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 27,720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 24,069,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 4,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 44,739,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 819,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 4,506,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 943,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 77 22,869,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,225,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,264,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,973,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,165,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,445,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 770,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 51,137,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,503,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,032,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 33,789,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,060,600                    

งบลงทนุ 4,697,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดั ใบ 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

{{LF}}ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,434,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,434,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นและราวบนัไดส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,776,000                    

งบรายจ่ายอื่น 60,283,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั 0 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพบุคลากรใน 0 4,220,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 0 11,550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสอบคดัเลอืกขา้ราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจา้งทดแทนอตัราก าลงัที่ขาดแคลนและการด าเนินการ จงัหวดั 0 4,078,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการ

พฒันาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดบัจงัหวดั จงัหวดั 0 1,748,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 0 1,224,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันา

การศึกษาสู่การปฏบิตัิระดบัภาค 0 25,641,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงานตาม

พระราโชบายดา้นการศึกษา ของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกูร สู่การปฏบิตัิและปลกุจติส านึกความรกัชาติ ศาสนาและ 0 7,200,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 52,997,500                

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 52,997,500                

งบด าเนินงาน 48,121,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,190,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งผูป้ฏบิตัิงานพมิพ์ 0 1,346,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 442,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 20 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,685,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,216,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,981,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,930,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 101,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 495,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 19,273,500                   

งบลงทนุ 4,876,500                 

ครุภณัฑ์ 4,876,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,876,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 70 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 70 266,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 19 72,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 412,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 7,700                         
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ  ชดุ 200 2,200,000                    

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 371,593,300              

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 214,754,600              

งบอดุหนุน 214,754,600              

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 44,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 44,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 214,696,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 45000 90,060,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการงานชมุนุมลูกเสอืวสิามญัแห่งชาติ

เฉลมิพระเกยีรติพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติิยาภา 40 พรรษา คน 12000 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งกระบวนทศันเ์พือ่พฒันาลูกเสอื

จติอาสาตามพระราโชบายดา้นการศึกษา ของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริา

ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร คน 82000 18,936,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการงานชมุนุมลูกเสอืส ารองแห่งชาติ ครัง้ที่ 1 

(ครบรอบ 55 ปี ลูกเสอืส ารองประเทศไทย) คน 236000 75,700,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการงานชมุนุมลูกเสอืสนัติภาพชายแดนใต ้ คน 6000 5,000,000                    

ลูกเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรียน 156,588,700              

งบด าเนินงาน 19,146,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,381,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,199,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,187,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 83,100                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 18 4,248,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 585,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,446,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,765,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      

งบลงทนุ 594,700                   

ครุภณัฑ์ 594,700                      



763 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ครุภณัฑส์ านกังาน 594,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน ผนิ แจ่มวชิา

สอน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน ผนิ แจ่มวชิา

สอน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน ผนิ แจ่มวชิา

สอน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 253,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 36,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน ผนิ แจ่มวชิา

สอน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 282,000                      

งบอดุหนุน 53,647,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,647,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนงานชมุนุมลูกเสอืระหวา่งประเทศ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าขบวนการ

ลูกเสอืเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 0 10,450,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการชมุนุมยวุกาชาดและกจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชนย์วุกาชาดเฉลมิพระเกยีรติ 0 20,557,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมครอบครวัสุขสนัตส์มานฉนัท์ 0 7,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 0 8,750,000                    

งบรายจ่ายอื่น 83,200,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการส่งเสริมศกัยภาพการตรวจ 

ติดตามความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 0 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระ

บรมราโชบายดา้นการศึกษา ของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกูร ในระดบัจงัหวดั 0 78,500,000                   

สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่กจิกรรมลูกเสอื 250,000                   

งบด าเนินงาน 250,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 250,000                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 762,126,900              

จดัการศึกษานอกระบบ 759,719,200              

งบด าเนินงาน 638,018,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 602,261,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 234,626,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 23,459,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,224,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,635,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,370,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 14,511,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 102,165,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,458,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 24,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 141 33,785,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 99 25,805,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 50 12,594,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,481,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,484,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 579,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 109,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 14,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา ชมุชน 0 138,729,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 633,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 35,757,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,148,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,177,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,768,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,663,100                   

งบลงทนุ 3,868,900                 

ครุภณัฑ์ 2,233,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,983,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัทตู์ส้าขาอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ ส านกังาน 

กศน. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,983,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอรป์ระเภทองคก์ร กลุม่

แผนงาน ส านกังาน กศน. ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,635,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 655,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งถา่ยเอกสาร ช ัน้ 4 ส านกังาน กศน. แขวง

วงัจนัเกษม เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า และอปุกรณ์  ส านกังาน กศน. 

แขวงดุสติ เขตดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เฟส 1 480,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 980,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังาน กศน.กทม. แขวง

บา้นช่างหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 30,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งผูบ้ริหารบริเวณชัน้ 2  ส านกังาน กศน.  

แขวงดุสติ  เขตดุสติ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร แห่ง 1 950,000                      

งบอดุหนุน 67,783,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 67,783,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รต่างประเทศ บาท 0 14,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ บาท 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื้นที่ 0 33,714,800                   

รายการระดบัที1่: สิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บริการ และการช่วยเหลอือืน่

ใดทางการศึกษา ส าหรบัคนพกิาร คน 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสนบัสนุนเสื้อผา้และอปุกรณ์การเรียนส าหรบัเด็ก

 และเยาวชนที่อาศยัอยู่ในถิน่ทุรกนัดาร คน 0 11,274,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนจดัการศึกษาต่อเน่ืองในต่างประเทศ 0 2,300,000                    

งบรายจ่ายอื่น 50,048,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศดา้นการ

พฒันาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาส าหรบัเด็กและเยาวชนใน

ถิน่ทุรกนัดาร เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 0 41,468,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเทยีบโอนความรูเ้ทยีบระดบัการศึกษา

มติิความรูค้วามคิด 0 7,280,000                    

แกไ้ขปญัหาพื้นทีป่ลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื 2,407,700                 

งบรายจ่ายอื่น 2,407,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหา

พื้นที่ปลูกฝ่ินอยา่งย ัง่ยนื 0 2,407,700                    

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 676,067,400              

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 528,052,300              

งบด าเนินงาน 494,511,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 455,986,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,753,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 529,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,584,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,961,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 215,932,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 1,066,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 17 4,439,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 708,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,160,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,118,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,758,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,746,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,346,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา ชมุชน 0 184,595,500                 

ค่าสาธารณูปโภค 38,525,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,272,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 6,533,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 479,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 26,240,400                   

งบลงทนุ 29,017,100                

ครุภณัฑ์ 148,700                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 148,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงระบบดจิติอล ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เพือ่การศึกษาเอกมยั แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 148,700                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,868,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,868,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงอาคารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์

(อาคาร 2) ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาเอกมยั แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 28,868,400                   

งบอดุหนุน 24,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รต่างประเทศ บาท 0 24,000                        

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

และภาษาของกลุม่ประเทศอาเซยีน แห่ง 0 4,500,000                    

ตวิเขม้เตม็ความรู ้ 22,500,000                

งบด าเนินงาน 22,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา ชมุชน 0 900,000                      

จดัสรา้งแหลง่การเรียนรูใ้นระดบัต าบล 81,934,900                

งบด าเนินงาน 81,934,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,934,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,789,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา ชมุชน 0 70,145,400                   

สนบัสนุนค่าบริการเครือขา่ยสารสนเทศเพือ่การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั 43,580,200                

งบด าเนินงาน 43,580,200                

ค่าสาธารณูปโภค 43,580,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 43,580,200                   

มาตรฐานการบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 167,333,600              

พฒันาระบบบริหารงานบคุคลและส่งเสริมพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา 167,333,600              

งบด าเนินงาน 167,333,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 165,059,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 13,170,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 74,528,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,716,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,369,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,696,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 319,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,273,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 843,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,130,300                    

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 623,614,400              

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 83,765,000                

งบด าเนินงาน 40,984,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,740,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 310,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,726,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 14,519,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 465,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,121,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,186,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 243,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมศาล 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่งเสริมและสนบัสนุนโรงเรียน

เอกชนในส่วนภูมภิาค 0 3,543,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,098,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 439,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 11,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,243,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 705,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 22,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 554,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 961,900                      

งบลงทนุ 1,276,000                 

ครุภณัฑ์ 1,276,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,276,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 512,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 28 215,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบญัชโีรงเรียนเอกชนในระบบ ส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ ระบบ 1 495,400                      

งบอดุหนุน 30,763,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,763,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระราชทานรางวลัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 0 400,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนวงัไกลกงัวล 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนวชริาวุธวทิยาลยั 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าตอบแทนพเิศษครูที่สอนนกัเรียนพกิารใน

โรงเรียนเอกชน 0 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสิง่อ  านวยความสะดวกและสือ่บริการของ 0 8,852,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวครูโรงเรียนเอกชน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของกองทุน

สงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน มาตรา 60 วรรค 2 0 2,211,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,741,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 433,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการประกนัคุณภาพโรงเรียนเอกชน 0 2,139,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเครือขา่ยพฒันาการศึกษาเอกชน 0 3,985,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการพฒันาการเรียน

การสอนภาษาจนี 0 1,679,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจนิเทศและติดตามการใหเ้งนิอดุหนุน

โรงเรียนเอกชน 0 2,503,700                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นทีเ่สี่ยงภยั 539,849,400              

งบด าเนินงาน 22,328,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,232,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,205,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 501,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,414,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,015,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 990,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,096,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 495,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 204,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 495,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,406,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 495,000                      

งบอดุหนุน 517,521,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 517,521,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดกีา) 5

 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 473,265,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัศึกษาปอเนาะ บาท 0 26,844,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามควบคู่วชิา

สามญัในระบบส าหรบัครูผูส้อนศาสนา 0 15,504,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามนอกระบบ

ที่สอนศาสนาอยา่งเดยีว 0 1,908,000                    

ผูอ้  านวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียน

เอกชน 1,262,115,400            
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สมทบกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 1,262,115,400            

งบรายจ่ายอื่น 1,262,115,400            

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

มาตรา 73(3) 0 1,262,115,400               

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 6,350,900                 

โครงการเครือขา่ยต่อตา้นการทจุริต กระทรวงศึกษาธกิาร 6,350,900                 

สรา้งกลไกป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 6,350,900                 

งบรายจ่ายอื่น 6,350,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการปรบักระบวนคิดสรา้งสงัคมสุจริตของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 0 6,350,900                    

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 185,935,100              

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 13,807,400                

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 13,807,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 13,807,400                

งบรายจ่ายอื่น 13,807,400                

รายการระดบัที1่: โครงการการขบัเคลือ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพือ่

พฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั โครงการ 0 5,220,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวยั โครงการ 0 4,911,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการขบัเคลือ่นกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ และการ

เทยีบเคียงกรอบคุณวุฒแิห่งชาติของประเทศไทยกบักรอบคุณวุฒอิา้งองิ โครงการ 0 3,675,300                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 3,705,400                 

โครงการพฒันายทุธศาสตรก์ารปฏรูิปการศึกษา 3,705,400                 

การจดัท ายทุธศาสตรแ์ละกฎหมายเพือ่การปฏรูิปการศึกษา 3,705,400                 

งบรายจ่ายอื่น 3,705,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัท ายทุธศาสตรแ์ละกฎหมายเพือ่การ 0 3,705,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 81,712,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 81,712,900                

ค่าใชจ่้ายบคุลากร 81,712,900                

งบบคุลากร 80,056,900                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 80,056,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 198 69,173,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 14 2,026,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 62 4,042,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 6 83,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติกร อตัรา 6 360,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15 4,123,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 247,400                      

งบด าเนินงาน 1,656,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,656,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,560,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 86,709,400                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 86,709,400                

การจดัท านโยบายและแผนดา้นการศึกษา 86,709,400                
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งบด าเนินงาน 29,066,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,430,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 167,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,829,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,596,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 349,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,247,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,270,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 211,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 4,367,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) (ปริมาตรกระบอกสููบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ีพรอ้มพนกังานขบัรถ คนั 3 1,195,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,020,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 165,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,636,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 840,000                      

งบลงทนุ 4,955,700                 

ครุภณัฑ์ 4,955,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงระบบปรบัอากาศในหอ้งคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 100,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีแขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 3 3,864,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 991,700                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายในของ

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 991,700                      

งบอดุหนุน 60,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาคมนานาชาติเพือ่การประเมนิสมัฤทธิ์ผลทาง

การศึกษา (IEA) 0 60,000                        

งบรายจ่ายอื่น 52,627,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,718,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย  ยทุธศาสตร ์

และติดตามประเมนิผลการจดัการศึกษาของชาติ เรื่อง 0 47,909,500                   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 231,807,167,559          

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 580,580,100              



771 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 580,580,100              

พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 580,580,100              

งบด าเนินงาน 428,470,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 428,352,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 9,402,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม คน 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 119,758,800                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,215,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 145,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 248,640,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 931,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 46,489,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าวสัดุ โครงการจดัต ัง้โรงเรียนศึกษาพเิศษเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 432,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 118,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 118,000                      

งบอดุหนุน 150,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนภูมทิายาท คน 0 116,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บั คน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่สรา้งโอกาสใหน้กัเรียนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้(โรงเรียนอปุถมัภ)์ คน 0 24,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 2,110,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,110,000                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 26,062,799                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 26,062,799                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 26,062,799                

งบด าเนินงาน 26,062,799                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,062,799                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 26,062,799                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 441,039,000              

โครงการพื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 441,039,000              

พื้นฐานเพือ่การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 441,039,000              

งบด าเนินงาน 389,639,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 389,639,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 41,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 199,224,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 107,415,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,000,000                    

งบอดุหนุน 51,400,000                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 51,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 51,400,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 701,370,400              

โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล 617,040,100              

การขบัเคลือ่นการจดัการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา 194,975,200              

งบด าเนินงาน 194,975,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 194,975,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,512,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 154,041,200                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 203,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

การพฒันาศกัยภาพการวดัและประเมนิคุณภาพผูเ้รียนตามแนวทางการทดสอบ

ระดบัชาต ิ(O-NET และ NT) และนานาชาติ 27,776,500                

งบด าเนินงาน 27,776,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,776,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 513,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 26,820,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 143,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

การพฒันาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาต ิ(National 

Test: NT) 69,495,000                

งบด าเนินงาน 69,495,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,495,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 26,083,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 43,223,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 89,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

การพฒันาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนระดบัชาติ 42,464,300                

งบด าเนินงาน 42,464,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,464,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 22,594,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,789,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 43,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

การยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเพือ่เตรียมความพรอ้มในการประเมนิ PISA 2021 31,075,000                

งบด าเนินงาน 21,259,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,259,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,374,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,423,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 392,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

งบรายจ่ายอื่น 9,816,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาพฒันาเครื่องมอืส่งเสริมและประเมนิทกัษะ

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการคิดวเิคราะหข์ององคก์ารโออซีดี ีเพือ่

เตรียมความพรอ้มในการประเมนิ PISA 2021 0 9,816,000                    

การส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 21,840,800                

งบด าเนินงาน 21,840,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,840,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,886,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,944,400                   

การพฒันาเดก็ปฐมวยัอยา่งมคุีณภาพ 35,204,600                

งบด าเนินงาน 35,204,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,204,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 32,198,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 90,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,900                        

การพฒันามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 12,799,700                

งบด าเนินงาน 12,799,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,799,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 907,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,230,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 577,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 335,000                      

การพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาใหม้มีาตรฐานเทยีบเทา่นานาชาติ 181,409,000              

งบด าเนินงาน 181,409,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 181,409,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 2,644,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 176,765,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,314,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 85,000                        

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 51,330,300                

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 51,330,300                

งบด าเนินงาน 48,329,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,329,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 15,036,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,543,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 388,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,477,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 28,800,000                   

งบลงทนุ 3,001,000                 
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ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศีลาจาร

พพิฒัน ์แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียน

นวลนรดศิวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแจงรอ้น

วทิยา แขวงราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบู์รณะ กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวดับวร

นิเวศ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพทุธจกัร

วทิยา แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 600,200                      

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา 33,000,000                

การบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการศึกษาและสรา้งหลกัประกนั

โอกาสการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 33,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 33,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าจดัเกบ็วเิคราะหข์อ้มูล (Data Analysis) 0 12,480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การ

บริหารจดัการศึกษาและสรา้งหลกัประกนัโอกาส 0 20,520,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 4,713,562,300            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,821,165,700            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,821,165,700            

งบอดุหนุน 1,821,165,700            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,821,165,700               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 264759 1,821,165,700               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 264759 265,618,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 264759 114,696,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 264759 124,082,900                 

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 264759 231,734,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 264759 1,085,033,200               

โครงการพฒันาครูแกนน าภาษาองักฤษในระดบัภูมภิาค 175,627,200              

พฒันาครูแกนน าภาษาองักฤษในระดบัภูมภิาค (Boot Camp) 175,627,200              

งบด าเนินงาน 175,627,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 175,627,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 8,688,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 98,680,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 67,813,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 445,900                      

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,475,903,100            

ค่ายเยาวชนรกัษพ์งไพร 23,386,200                

งบด าเนินงาน 23,386,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,386,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 786,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 21,364,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,125,600                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 110,000                      

พฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนทีต่ ัง้ในพื้นทีล่กัษณะพเิศษ 379,026,500              

งบด าเนินงาน 379,026,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 379,026,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารนกัเรียน 0 271,800,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,210,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 81,240,000                   

พฒันาการจดัการเรียนรูข้ ัน้พื้นฐานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 60,972,000                

งบด าเนินงาน 60,972,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,972,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 822,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,149,400                   

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 178,225,400              

งบด าเนินงาน 173,989,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 173,989,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 567,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 158,443,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,222,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,086,500                    

งบลงทนุ 4,235,900                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโฆสติสโมสร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอทุยัธาราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม แขวงสมัพนัธว์งศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหงสร์ตันาราม แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบอน(นยันานนทอ์นุสรณ์) แขวงหนองบอน  เขตประเวศ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพทุธจกัรวทิยา แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,835,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,835,900                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโฆสติสโมสร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัอทุยัธาราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง แห่ง 1 267,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม แขวงสมัพนัธว์งศ ์เขตสมั

พนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนงั แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหงสร์ตันาราม แขวงวดัอรุณ เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองบอน(นยันานนทอ์นุสรณ์) แขวง

หนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพทุธจกัรวทิยา แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั แห่ง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 360,900                      

การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 296,000,000              

งบด าเนินงาน 296,000,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 296,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 296,000,000                 

ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนดา้นศกัยภาพการเรียนรูเ้ชงิกระบวนการสู่ความทดัเทยีม

นานาชาติ 19,383,000                

งบด าเนินงาน 19,383,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,383,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 16,524,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,071,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 290,251,300              

งบด าเนินงาน 213,084,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 213,084,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,516,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 205,684,100                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 555,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงัขก์ระจาย  แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

งบรายจ่ายอื่น 77,147,100                

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาพฒันาสือ่อเิลค็ทรอนิกส ์แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง 0 77,147,100                   

ขบัเคลือ่นและสนบัสนุนการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ 319,095,000              

งบด าเนินงาน 319,095,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 319,095,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,052,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 854,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 235,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 297,770,000                 

ครูผูท้รงคุณค่าแหง่แผน่ดนิ 884,000,000              

งบด าเนินงาน 884,000,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 884,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 884,000,000                 

การยกระดบัคุณภาพการเรียนรูภ้าษาไทย 25,563,700                

งบด าเนินงาน 25,563,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,563,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 348,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 22,341,600                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,724,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,125,000                    

โครงการเสริมสรา้งระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 240,866,300              

ส่งเสริมกจิกรรมนกัเรียนเพือ่เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 86,169,400                

งบด าเนินงาน 81,098,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,098,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 299,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 75,232,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,274,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,255,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,000                        

งบรายจ่ายอื่น 5,071,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,071,000                    

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมของชาติ 154,696,900              

งบด าเนินงาน 154,696,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 154,696,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 2,030,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 142,456,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 7,507,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,502,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 209,518,356,000          

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 209,518,356,000          

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 209,518,356,000          

งบบคุลากร 208,343,832,300          

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 202,956,129,100            

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 440586 166,510,436,000            

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 43 5,586,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 6810 104,247,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ค.ก. อตัรา 1841 55,230,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 15850 380,400,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 216339 13,227,660,000              

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 66 1,095,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 270175 17,416,138,800              

รายการระดบัที1่: พ.ต.ก. อตัรา 158 7,848,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15959 5,228,488,300               

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 204 4,101,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 617 14,808,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ค.ศ. อตัรา 7 90,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,387,703,200               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 22971 5,387,703,200               

งบด าเนินงาน 1,174,523,700            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,174,523,700               

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 14659 597,988,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 2,246,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 1609 31,857,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งที่

ปฏบิตัิงานในพื้นที่พเิศษ อตัรา 16467 98,802,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัพนกังานราชการที่

ปฏบิตัิงานในพื้นที่พเิศษ อตัรา 4067 120,912,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ อตัรา 18279 219,348,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 22971 103,369,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,742,093,660           

กองทนุส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 90,000,000                

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 90,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 90,000,000                

รายการระดบัที1่: กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรบัคนพกิาร 0 90,000,000                   

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 225,127,200              

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 225,127,200              

งบด าเนินงาน 222,930,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 222,930,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 2,150,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 104,236,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,055,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 7,793,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 223,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 4191 54,898,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 23787 47,574,000                   

งบลงทนุ 343,400                   

ครุภณัฑ์ 343,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 343,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประถมทวธีาภเิศก แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบางบวั (เพ่งต ัง้ตรงจติรวทิยาคาร) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนงั แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) แขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 59,800                        

งบรายจ่ายอื่น 1,853,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,853,700                    

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 11,291,807,060           

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 30,941,500                

งบลงทนุ 30,941,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,941,500                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๕ เฉลมิ

พระเกยีรติ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,057,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 164,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร แห่ง 1 5,787,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมหาบุศย ์(พทิกัษถ์าวรคุณ) แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 540,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี แห่ง 1 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอทุยัธาราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง แห่ง 1 1,076,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพบูิลเวศม ์แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา แห่ง 1 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาวรีานุวตัร แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์ แห่ง 1 682,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา แห่ง 1 772,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพบูิลอปุถมัภ ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง แห่ง 1 1,335,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสายน า้ทพิย ์แขวงคลองตนั เขตคลองเตย แห่ง 1 1,832,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบอน (นยันานนทอ์นุสรณ์) แขวงหนอง

บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,267,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) 

แขวงทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางบวั (เพ่งต ัง้ตรงจติรวทิยาคาร) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,387,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนงั แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,361,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗๕ เฉลมิพระเกยีรติ แขวงคลองถนน 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,614,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน สพฐ. ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (ส่วนกลาง) เขตดุสติ แขวงดุสติ แห่ง 1 5,499,000                    

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,927,200,860            

งบด าเนินงาน 5,530,513,400            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,309,828,300               

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 9,975,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 488,882,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ คน 0 471,754,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 3,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 663,120,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 15,060,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 79,795,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 29,747,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 420,123,200                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 16,173,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 4,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสอบบรรจคุรู บาท 0 45,045,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,137,255,000               

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ประปา 0 563,840,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 15 4,590,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 73,758,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 55,620,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 21,519,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 56,518,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 15,325,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา บาท 0 42,388,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุท าวารสารกฬีา บาท 0 7,912,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 12,880,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 1,220,685,100               

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 316,981,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 12,629,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 85,509,800                   
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 802,164,100                 

งบลงทนุ 3,404,060                 

ครุภณัฑ์ 3,404,060                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเศรษฐเสถยีร แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,113,460                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองบอน (นยันานนทอ์นุสรณ์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดันางนอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) แขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนโฆ

สติสโมสร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

มหาวรีานุวตัร แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัปรินายก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ประถมทวธีาภเิศก แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) แขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัพลบัพลาชยั แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองบอน (นยันานนทอ์นุสรณ์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัอทุยัธาราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ประถมทวธีาภเิศก แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดันางนอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัปรินายก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนงั แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) 

โรงเรียนโฆสติสโมสร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

มหาวรีานุวตัร แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บอน (นยันานนทอ์นุสรณ์)  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประยรุ

วงศาวาส แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอทุยั

ธาราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประถม

นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประถม

ทวธีาภเิศก แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดั

นางนอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพระยา

ประเสริฐสุนทราศรยั (กระจ่าง สงิหเสนี) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาธร ชดุ 1 126,000                      

งบอดุหนุน 377,057,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 377,057,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ทุน 0 377,057,400                 

งบรายจ่ายอื่น 16,226,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา 0 2,626,000                    

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,497,516,900            

งบด าเนินงาน 1,989,099,800            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,955,006,100               

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 17,922,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 919,522,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 379,185,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 76,171,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 319,801,500                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 8,856,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมรถจกัรยานนกัเรียนที่รฐัจดัให ้ บาท 0 8,293,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ๆ บาท 0 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,243,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 133,190,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 34,870,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา บาท 0 26,011,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุท าวารสารกฬีา บาท 0 720,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 34,093,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 34,093,700                   

งบลงทนุ 780,600                   

ครุภณัฑ์ 780,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 82,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 310,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทวี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 8 46,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 108,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพญาไท เขตราชเทวี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 350,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

พบูิลอปุถมัภ ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บางบวั (เพ่งต ัง้ตรงจติรวทิยาคาร) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 150,000                      

งบอดุหนุน 487,636,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 484,696,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ทุน 0 440,090,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียนโรงเรียนประชามงคล  

จงัหวดักาญจนบุรี ทุน 0 4,125,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียนโรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติฯ 

จงัหวดัน่าน ทุน 0 1,908,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารกลางวนันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรม 0 38,072,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อปริญญาตรีส าหรบัครูในโรงเรียน

ตามโครงการพระราชด าริ 0 500,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,940,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาครู ทุน 0 2,940,000                    

งบรายจ่ายอื่น 20,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 20,000,000                   

ส่งเสริม สนบัสนุนใหบ้คุคลไดร้บัสทิธแิละโอกาสทางการศึกษาข ัน้พื้นฐานอยา่งท ัว่ถงึ

และเป็นธรรมสอดคลอ้งตามบริบท 148,975,600              
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งบด าเนินงาน 148,975,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 148,975,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 13,224,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 56,800,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,567,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,883,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 46,500,400                   

การช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายทางสงัคม 90,919,400                

งบด าเนินงาน 90,919,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,919,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 5,433,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 61,134,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,615,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 3,870,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,249,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,616,600                    

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 85,098,000                

งบลงทนุ 85,098,000                

ครุภณัฑ์ 3,512,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดัโบสถ)์ใน

พระราชูปถมัภฯ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนราชวนิิต มธัยม 

แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 940,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 356,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั

 กรุงเทพมหานคร แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 356,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,076,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

สงัขก์ระจาย (แจ่มวชิาสอน) แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดันาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนราช

วนิิตประถมบางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ชดุ 140 207,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันาค

ปรก แขวงปากคลอง เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภฯ์ แขวงทววีฒันา 

เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนที

ปงักรวทิยาพฒัน ์(วดันอ้ยใน)ในพระราชูปถมัภฯ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรง

เรียนนวมนิทราชนูิทศิ สตรีวทิยา พทุธมณฑล แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดันอ้ยใน)ในพระราชูปถมัภฯ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร แขวง

บางพรม เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,585,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย)โรงเรียน

ราชวนิิตประถมบางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,458,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ 4 ชัน้ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ 

สตรีวทิยา พทุธมณฑล แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร หลงั 1 9,952,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ 5 ชัน้ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน์

(ทววีฒันา)ในพระราชูถมัภฯ์ แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร หลงั 1 7,133,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช.2/28 4 ชัน้ 15 หอ้งเรียน โรงเรียนนวมิ

นทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา หลงั 1 8,840,100                    

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

ราชวนิิตประถมบางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หลงั 1 16,532,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,008,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค แห่ง 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษเีจริญ แห่ง 1 811,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิต แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,704,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,025,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวลนรดศิวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก แขวงบางบอน 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,247,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภฯ์ 

แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(วดันอ้ยใน)ในพระราชูปถมัภฯ์ 

แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,636,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ สตรีวทิยา พทุธมณฑล แขวงทวี

วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค แห่ง 1 610,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิต มธัยม แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ แห่ง 0 887,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ บดนิทรเดชา แขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,994,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร แขวงคลองกุ่ม แห่ง 1 3,558,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกลา้ แขวง

สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,439,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ สตรีวทิยา ๒ แขวงสามวา

ตะวนัออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,906,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั แขวงสามวา

ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,889,000                    

คนืครูใหน้กัเรียนส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,511,154,800            

งบด าเนินงาน 2,511,154,800            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,511,154,800               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 2,511,154,800               

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 824,768,900              

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 589,177,300              

งบด าเนินงาน 215,386,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 195,879,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 12,803,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม คน 0 9,216,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 21,240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 60,079,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 35,370,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 4,365,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ประปา 250 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,773,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,032,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 19,506,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 42 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 42 858,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 42 10,080,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสื่อ่สารและโทรคมนาคม 42 6,048,000                    

งบลงทนุ 350,669,900              

ครุภณัฑ์ 2,178,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 531,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสน

นอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 55,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 273,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 79,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสามเสนนอก เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 แขวงสาม

เสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,491,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,749,200                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนพทิยาลง

กรณ์พทิยาคม แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดับวรมงคล แขวงบางยีข่นั เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดับวรมงคล แขวงบางยีข่นั เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบเฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เศรษฐบุตรบ าเพญ็ แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 256,926,400                 

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ 5 ชัน้ ปรบัปรุงช ัน้บนเป็น

โรงพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั หลงั 1 14,280,000                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ

สุวรรณภูม ิแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 5,421,000                    

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

ทธยิะวรรณาลยั 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

ธนบุรี แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 6,718,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนวดัราชโอรส แขวงบางคอ้

 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 8,479,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนมธัยมวดัสงิห ์

แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 9,991,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนยานนาเวศ

วทิยาคม แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาธร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 6,956,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนรตันโกสนิทร์

สมโภชบางเขน แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 5,780,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน อาคารประกอบ แบบพเิศษ โรงเรียนวดั

นวลนรดศิ แขวงปากคลองภาษเีจริญ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 61,070,500                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย แขวงทุ่ง

ครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 8,877,500                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง  แขวงสกีนั 

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 7,460,500                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนพรตพทิยพยตั  แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 8,878,000                    

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

เตรียมอดุมศึกษา แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 16,731,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสายน า้ผึ้ง ในพระ

อปุถมัภฯ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หลงั 1 17,434,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนมธัยมวดัหนอง

แขม  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร หลงั 1 17,106,100                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนโยธนิบูรณะ แขวงบางซือ่ 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 33,527,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนสามเสน

วทิยาลยั  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หลงั 1 23,607,900                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 843,400                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษาสุวนิทวงศ ์แขวงล าผกัช ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูม ิแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 78,325,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแจงรอ้นวทิยา แขวงราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบู์รณะ แห่ง 1 1,937,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพทิยาคม แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั แห่ง 1 658,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนอนนัต ์แขวงบา้นช่างหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย แห่ง 1 655,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับวรมงคล แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั แห่ง 1 2,041,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไชยฉิมพลวีทิยาคม แขวงบางแวก เขตภาษเีจริญ แห่ง 1 1,363,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศีลาจารพพิฒัน ์แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ แห่ง 1 1,358,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทวธีาภเิศก บางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุ แห่ง 1 5,343,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภฯ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช แห่ง 1 2,275,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราชโอรส แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง แห่ง 1 1,955,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศึกษานารี แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี แห่ง 1 3,064,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสายปญัญา ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์แขวงป้อมปราบ 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 4,215,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราชบพธิ แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร แห่ง 1 7,582,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัติราษฎรว์ทิยาลยั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี แห่ง 1 1,989,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดันายโรง แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอก แห่ง 1 3,799,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพติร แขวงดุสติ เขตดุสติ แห่ง 1 965,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต แห่ง 1 2,030,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี แห่ง 1 1,658,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้มเกลา้ แขวงสะพานสูง เขต แห่ง 1 1,796,300                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดัธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา แห่ง 1 1,702,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก แห่ง 1 1,795,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีพฤฒา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง แห่ง 1 1,013,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกีนั (วฒันานนัทอ์ปุถมัภ)์ แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง แห่ง 1 1,157,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรตันโกสนิทรส์มโภชบางเขน แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน แห่ง 1 1,566,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลยั แขวงคลองถนน เขตสายไหม แห่ง 1 966,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกนุนทรุีทธารามวทิยาคม แขวงดนิแดง เขตดนิแดง แห่ง 1 1,716,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพลลีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ แห่ง 1 815,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)๔ แขวงล าตอ้ยติ่ง เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 904,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวชริธรรมสาธติ แขวงบางจาก เขตพระโขนง แห่ง 1 1,847,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุขมุนวพนัธอ์ปุถมัภ ์แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม แห่ง 1 2,005,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหอวงั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,499,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง แห่ง 1 2,091,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนนทรีวทิยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา แห่ง 1 1,035,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุรศกัดิ์มนตรี แขวงดนิแดง เขตดนิแดง แห่ง 1 1,413,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจนัทรห์ุ่นบ าเพญ็ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง แห่ง 1 496,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจา้พระยาวทิยาคม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รชัดา แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,739,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม แขวงยานนาวา เขตสาธร แห่ง 1 733,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลยั แขวงบางจาก เขตพระโขนง แห่ง 1 450,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนเมอืงจาตุรจนิดา แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง แห่ง 1 642,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) แขวงวงัทองหลาง เขต

วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,017,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมคงคา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย แห่ง 1 1,066,100                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรตพทิยพยตั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั แห่ง 1 1,492,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั แขวงยานนาวา เขตสาธร แห่ง 1 1,409,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพทุธจกัรวทิยา แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั แห่ง 1 1,376,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางกะปิ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ แห่ง 1 1,181,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,647,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

อสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 809,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนราชนนั

ทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั ๒ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 618,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน

 กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,220,100                    

งบอดุหนุน 23,121,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,121,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียนประจ า 3 9,996,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 0 13,125,000                   

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 235,591,600              

งบด าเนินงาน 220,099,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,099,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 13,872,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 117,370,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,549,900                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 10,402,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,018,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 41,360,000                   

งบลงทนุ 9,003,000                 

ครุภณัฑ์ 9,003,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,003,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนฤทธณิรงค์

รอน แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัประดู่ใน

ทรงธรรม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมธัยมวดั

เบญจมบพติร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดับวร

มงคล แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมกักะสนั

พทิยา แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทวธีาภเิศก 

2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโยธนิบูรณะ

 2 (สุวรรณสุทธาราม) แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสุวรรณ

พลบัพลาพทิยาคม แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสวนอนนัต ์

แขวงบา้นช่างหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัปากน า้

วทิยาคม แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัสงัเวช 

แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพทิยาลง

กรณ์พทิยาคม แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสวนกหุลาบ

วทิยาลยั ธนบุรี แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัสระเกศ 

แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกนุนทรุี

ทธารามวทิยาคม แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,200                      

งบรายจ่ายอื่น 6,489,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,489,300                    

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,208,548,000            

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 105,242,800              

งบด าเนินงาน 104,772,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,772,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 29,717,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 39,798,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและคุมงานก่อสรา้ง บาท 0 255,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริม

การศึกษาพเิศษ 0 846,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของครูการศึกษา

พเิศษ (เงนิ พ.ค.ศ.) 0 760,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,621,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,523,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 967,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,170,800                    

รายการระดบัที1่: ประเมนิผลงานวชิาการของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหม้วีทิยฐานะ 0 927,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,070,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,648,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,409,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,330,600                    

งบลงทนุ 470,000                   

ครุภณัฑ์ 470,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 470,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนเศรษฐเสถยีร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ ตวั 2 290,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) โรง

เรียนเศรษฐเสถยีร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 180,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 229,656,500              

งบด าเนินงาน 136,209,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 126,589,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 6,213,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 31,185,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและคุมงานก่อสรา้ง บาท 0 1,141,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 984,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริม

การศึกษาพเิศษ 0 339,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของครูการศึกษา

พเิศษ (เงนิ พ.ค.ศ.) 0 1,159,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,228,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,477,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 296,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 75,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,389,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,701,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุชี้แจง บาท 0 49,773,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,250,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 53,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,660,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,137,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 732,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,620,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,629,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,244,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,745,600                    

งบลงทนุ 1,155,400                 

ครุภณัฑ์ 1,155,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 643,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

 ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิ

แดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง ใบ 4 39,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 167,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 75,000                        

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

โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 313,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง จอ 4 140,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 30,900                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนศูนย์

การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ตวั 1 6,500                         

งบอดุหนุน 92,292,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 92,292,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียนประจ า 0 9,315,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียน ไป-กลบั บาท 0 82,632,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนใหเ้ป็นปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนประจ า บาท 0 345,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,141,200                 

งบลงทนุ 3,141,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,141,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 506,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,635,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนเศรษฐเสถยีร แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,635,000                    

สนบัสนุนการศึกษาส าหรบัเดก็ออทสิตกิและเดก็พกิารในมลูนิธคุิณพุ่ม 53,316,000                

งบอดุหนุน 53,316,000                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,316,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบัเด็กออทสิติก และเด็กพกิาร

ในมูลนิธคุิณพุ่ม 0 53,316,000                   

คนืครูใหน้กัเรียน ส าหรบันกัเรียนพกิาร 1,516,589,000            

งบด าเนินงาน 1,516,589,000            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,516,589,000               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 1,516,589,000               

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 300,602,500              

งบด าเนินงาน 298,122,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 298,122,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 46,091,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริม

การศึกษาพเิศษ 0 4,878,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 130,543,600                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,650,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,401,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 105,778,800                 

งบอดุหนุน 2,480,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,480,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 170,458,400              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 7,277,100                 

งบลงทนุ 7,277,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,277,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,203,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,203,100                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 163,181,300              

งบด าเนินงาน 162,718,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 162,718,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ คน 0 38,090,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 18,711,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม คน 0 7,257,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและคุมงานก่อสรา้ง บาท 0 1,223,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท 0 10,248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนจา้งครูรายเดอืนทดแทนขา้ราชการครู บาท 0 28,050,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนจา้งครูรายเดอืนแกป้ญัหาครูขาดแคลน บาท 0 20,295,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริม

การศึกษาพเิศษ 0 283,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของครูการศึกษา

พเิศษ (เงนิ พ.ค.ศ.) 0 129,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,972,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,165,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 364,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 3,657,600                    

รายการระดบัที1่: ประเมนิผลงานวชิาการของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหม้วีทิยฐานะ 0 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,130,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,238,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,933,000                    

งบลงทนุ 462,900                   

ครุภณัฑ์ 462,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนพบูิลประชาสรรค ์

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนพบูิลประชาสรรค์

 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 24,000                        

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

โรงเรียนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 52,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 166,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 166,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 192,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

พบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 192,500                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 931,384,100              

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 840,947,800              

งบด าเนินงาน 45,112,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,112,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 28,680,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 12,071,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,213,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,737,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 331,000                      

งบอดุหนุน 770,439,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 770,439,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรบันกัเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 0 725,760,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาครูและบุคลากร 0 18,529,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันานกัเรียนสู่มาตรฐานสากล 0 7,369,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสรรหาและคดัเลอืกนกัเรียน 0 2,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาต่อส าหรบันกัเรียนกลุม่โรงเรียน

จฬุาภรณราชวทิยาลยั (โรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค) ไปศึกษาต่อ ณ 

National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญีปุ่่ น รายการ 0 16,480,300                   

งบรายจ่ายอื่น 25,395,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 23,895,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการพฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราช 0 1,500,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 78,478,400                

งบด าเนินงาน 67,122,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 67,122,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 58,243,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 6,281,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 364,300                      

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม

   แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนบดนิทรเดชา(สงิหส์งิ

หเสนี)  แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเทพศิรินทร ์ แขวงวดั

เทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,356,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,356,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 11,957,900                

งบด าเนินงาน 11,957,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,957,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 1,722,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,250,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 833,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 152,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,332,000                 

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 7,332,000                 

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,332,000                 

งบด าเนินงาน 7,332,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,332,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,332,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 76,771,300                

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 76,771,300                
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พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 14,745,300                

งบด าเนินงาน 14,745,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,745,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,924,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,839,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,982,300                    

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 45,320,100                

งบด าเนินงาน 45,320,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,320,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,160,800                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,412,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 675,300                      

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 16,705,900                

งบด าเนินงาน 16,705,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,705,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ คน 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 11,645,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 3,653,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,278,700                    

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 5,146,293,500            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 80,019,600                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 80,019,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 80,019,600                

งบอดุหนุน 80,019,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 80,019,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทุนการศึกษา

ต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศ ทุน 0 69,435,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบ

การศึกษาในจงัหวดัชายแดนใต ้ ทุน 0 10,584,600                   

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 15,000,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 15,000,000                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและ

ป้องกนัยาเสพติดในสถาบนัอดุมศึกษา 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 114,750,000              

โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ 114,750,000              

สนบัสนุนศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิและการถา่ยทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัของ

สถาบนัอดุมศึกษา 114,750,000              

งบอดุหนุน 114,750,000              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 114,750,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ

ในสถาบนัอดุมศึกษา 0 114,750,000                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 968,373,300              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 232,485,300              

พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 232,485,300              

งบอดุหนุน 232,485,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 232,485,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาภาครฐั

ร่วมเอกชนในเชงิพาณิชย์ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเครือขา่ยหน่วยจดัการ

ทรพัยส์นิทางปญัญาและถา่ยทอดเทคโนโลยี 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทุนพฒันาศกัยภาพใน

การท างานวจิยัของอาจารยรุ่์นใหม่ อาจารยรุ่์นกลาง วุฒเิมธวีจิยั เมธวีจิยั

อาวุโส และศาสตราจารยว์จิยัดเีด่น โครงการ 0 90,934,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทุนพฒันาศกัยภาพ

นกัวจิยัดา้นยทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพของกองทพัและการป้องกนัประเทศ โครงการ 0 48,575,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมใหบุ้คลากรวจิยั

ในสถาบนัอดุมศึกษาไปปฏบิตัิงานเพือ่แกไ้ขปญัหาและเพิม่ขดีความสามารถ

ในการผลติใหก้บัภาคอตุสาหกรรม (Talent Mobility) โครงการ 0 54,975,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ถา่ยทอด

เทคโนโลยสู่ีชมุชนฐานราก โครงการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันฯ ราชสุดา สยามบรมราชกมุารี รายการ 0 2,000,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 735,888,000              

สนบัสนุนการวจิยัของสถาบนัอดุมศึกษา 341,956,300              

งบอดุหนุน 341,956,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 341,956,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาบณัฑติศึกษาและการ

วจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ทุน 0 341,956,300                 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพือ่ขบัเคลือ่นการวจิยัและพฒันา 393,931,700              

งบอดุหนุน 393,931,700              

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 57,703,000                   

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon dioxide 

Incubator) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 5 ต าแหน่ง แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแยกโปรตีนเพือ่การวเิคราะหด์ว้ยสนามไฟฟ้าตาม

แนวดิ่ง (Tetra Vertical Electrophoresis cell) แขวงตลาดบางเขน เขต ชดุ 4 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารควบคุมอณุหภูม ิแขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ (Diaphragm vacuum pump) แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 38,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสาร Smart blocks ส าหรบัผสมตวัอยา่ง

พรอ้มควบคุมอณุหภูม ิขนาด 0.5, 15 และ 50 มล. แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 112,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องยา้ยแถบสารพนัธุกรรมโดยวธิกีึ่งเปียก (Semi-Dry 

Blotting System) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดเลก็มาก (mini microcentrifuge) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนขนาดเลก็ชนิดต ัง้โตะ๊ (High-speed

 Mini-centrifuge)   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูล แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แผ่นสไลดท์างการแพทย ์(Microscope Slide 

Storage Cabinet) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมสารเขม้ขน้ (Concentrator Centrifuge)  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 706,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็สารตวัอยา่ง (Fraction collectors) แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

พรอ้มเครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Hotplate Stirrer)  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-25 ถงึ -20  องศาเซลเซยีส   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED 

ขาว-ด า แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แนวตัง้ -20 ถงึ -40 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่

กวา่ 200 ลติร แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: หวัจ่ายลคิวดิไนโตรเจน (Liquid Nitrogen) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสารชนิดโฟโตไดโอดอะเรย ์(Photodiode 

Array Dettector) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์พรอ้มชดุโปรแกรมที่ใชค้วบคุมการ

ท างานของเครื่อง Semi prep HPLC แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สูญญากาศ (Vacuum Pump V-100) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สูญญากาศ (Vacuum Pump V-300) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารแบบใหค้วามรอ้น พรอ้มควบคุมอณุหภูม ิ

(Magnetic heater stirrer with temp sensor) แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 136,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ต่อกบัตูดู้ดควนั (Install Arm Hood) พรอ้มตู ้

เกบ็เครื่องแกว้แบบมลีอ้เลือ่น  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัการดูดกลนืแสงของสาร (UV detector) 

พรอ้ม recorder แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิด 12 ช่อง (12-channel 

pipette)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บชนิดแกว้ (Glass Oven Kugelrohr) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 341,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความดนักา๊ซ (Hydrogen Gas Cylinder 

Regulator) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ขวดดวีารช์นิด 9C ขนาด 1 ลติร (Dewar flasks 

cylindical with metal cover 1L type 9C) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั ขวด 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็อณุหภูม ิ5 องศาเซลเซยีส ความจ ุ36.5 คิว แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ (Freezer) อณุหภูม ิ-20 ถงึ -28 องศาเซลเซยีส 

ความจ ุ9.4 คิว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็อณุหภูม ิ5 องศาเซลเซยีส ความจ ุ11.6 คิว แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าปฏกิริิยาภายใตค้วามดนัสูง (Non-Stirred High

 Pressure Vessel) ขนาด 450 มลิลลิติร แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 259,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ความจ ุ11 คิว ฝาตูเ้ป็นกระจก แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรต่์อกบัตูดู้ดควนั (Install Arm Hood)  แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 92,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ความจ ุ21.8 คิว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 58,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างหมนุเวยีนน า้เยน็ (Cooling Bath) ขนาด 16 ลติร 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อ่าง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้น (Heating mantles capacity) ขนาด

 10,000 มลิลลิติร แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อขนาด 3 ฟตุ (Biosafety cabinet) แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารพรอ้มควบคุมอณุหภูม(ิThermomixer) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ (Incubator shaker) แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งส าหรบัไมโครเพลท (Centrifuge for 96

 well plate) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลือ่นยา้ยโมเลกลุดว้ยกระแสไฟฟ้า(Semi-dry 

blot) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊โรตารี (Rotary vane pump) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมการประมวลผลส าหรบัโครมาโตกราฟีแบบเจล 

(Empower 3 Personal GPC/SEC Option) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยเซลล ์ลดขนาดอนุภาค ดว้ยคลืน่ความถีสู่ง 

(Ultrasonic homogenizer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 1 320,000                      



802 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งของภายใตส้ภาวะควบคุม (Passbox Pharma 

Type With Laminar) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสาร (multi-tube vortex) แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 162,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัวเิคราะห ์Western blot แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติออกซเิจน แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรส์มรรถนะสูงส าหรบังานวเิคราะหผ์ลทาง

วทิยาศาสตร ์(Peptide mass spectrometry) แขวงตลาดบางเขน เขต ชดุ 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัปริมาณออกซเิจนและค่า pH ในอาหารเลี้ยง

เซลล ์(SDR SensorDish Reader system) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิด 12 ช่อง (12-channel 

pipette) แบบปรบัเลือ่นระดบัได ้แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ เครื่อง 2 82,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครปิเปต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 4 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปิเปตจ่ายสารแบบควบคุมปริมาตร (repeater pipette) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบใชค้วามรอ้นแหง้ (heating 

block)  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมช่วยออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(AutoCAD)

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมจ าลองกระบวนการผลติยาชวีวตัถ ุแขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-80 องศาเซลเซยีส แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 2,782,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟเหลวความดนัสูง (Ultra High 

Performance Liquid Chromatography) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งแบบสกดั (Accelerated solvent 

extraction) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 

(Real-Time PCR) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกลุ 

(Realtime interaction analyzer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 14,700,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามมชีวีติของเซลลใ์นสภาพจริง 

(Realtime cell analyzer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัและวเิคราะหส์ารชวีโมเลกลุดว้ยแสงฟลูออ

เรสเซนต ์แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพวเิคราะหเ์ซลลแ์บบ live cell imaging 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละตรวจวดัการเรืองแสงชนิดลูมเินส

เซนส ์(Luminometer with CO2 incubator system) แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 336,228,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยั 0 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้คลงัชวีวตัถแุละ

วจิยัมะเร็งตบัและท่อน า้ดี 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่การวจิยัและพฒันา 0 100,000,000                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่พฒันาของ

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 0 61,228,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 687,284,300              

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพของบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 687,284,300              

สนบัสนุนการด าเนินการวจิยัของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 687,284,300              

งบอดุหนุน 687,284,300              

เงนิเดอืน 376,166,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 376,166,300                 

ค่าตอบแทน 228,911,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 228,911,100                 

ค่าสาธารณูปโภค 26,630,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 26,630,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องปรบัอากาศแบบรวมศูนย ์(Chiller) ขนาด 200 ตนั

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,576,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2  แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

แบบที่ 2  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 switch) ขนาด 24 ช่อง 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 260,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงผนงัภายนอก อาคารวทิยาศาสตรช์วี

การแพทย ์(ส านกัวจิยั) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 1 งาน 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Heation 

ventilation and air conditioning ; HVAC) เพือ่ควบคุมและติดตาม

ตรวจสอบพรอ้ม Software อาคารสตัวท์ดลอง แขวงตลาดบางเขน เขต งาน 1 24,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบบริหาร

จดัการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจิยั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 438,393,000              

โครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 110,733,000              

การผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 26,333,000                

งบอดุหนุน 26,333,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,333,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการผลติครูเพือ่พฒันา ทุน 0 26,333,000                   

การพฒันาครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 84,400,000                

งบอดุหนุน 84,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและการพฒันาทอ้งถิน่ โดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 0 84,400,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 327,660,000              

พฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 327,660,000              

งบลงทนุ 327,660,000              

ครุภณัฑ์ 327,660,000                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 327,660,000                 

รายการระดบัที1่: การพฒันาเครือขา่ยการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่

 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 0 327,660,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 545,618,100              

โครงการสนบัสนุนทนุเพือ่สรา้งโอกาสทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 91,764,200                

สนบัสนุนทนุเพือ่สรา้งโอกาสทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 91,764,200                

งบอดุหนุน 91,764,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 91,764,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบันกัศึกษาพกิารใน

สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา ทุน 0 53,383,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทุนการศึกษาเฉลมิราช ทุน 0 34,158,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการกองทุนการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 0 4,222,500                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนอดุมศึกษาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ 366,988,800              

สนบัสนุนทนุเพือ่ผลติและพฒันาก าลงัคนอดุมศึกษา 366,988,800              

งบอดุหนุน 366,988,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 366,988,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) ทุน 0 56,835,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี(AIT) ทุน 0 151,508,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) ทุน 0 158,645,300                 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบคุลากรอดุมศึกษา 61,865,100                

สนบัสนุนทนุพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบคุลากรอดุมศึกษา 61,865,100                

งบอดุหนุน 61,865,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 61,865,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาอาจารยแ์ละ

บุคลากรส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน ทุน 0 61,865,100                   

โครงการพฒันามหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย เพือ่การจดัการเรียนการสอนในระบบเปิด 

(Thai-MOOC) 25,000,000                

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอนออนไลนใ์นระบบเปิด 25,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 25,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันามหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย เพือ่

การจดัการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 3 0 25,000,000                   
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 214,770,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 214,770,300              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 79,426,800                

งบบคุลากร 79,426,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 79,426,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 59,553,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 4,634,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 4,634,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 10,605,000                   

ค่าใชจ่้ายบคุลากรส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 135,343,500              

งบบคุลากร 133,445,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 130,991,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 342 114,971,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 20 2,989,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 56 4,669,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการพล

เรือน (พ.ต.ก.) 21 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 22 7,353,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,454,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 9 2,454,100                    

งบด าเนินงาน 1,897,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,897,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 81,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,082,084,900            

โครงการจดัต ัง้สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 186,163,500              

จดัต ัง้สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 186,163,500              

งบอดุหนุน 186,163,500              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,413,800                   

รายการระดบัที1่: บอรด์ประชาสมัพนัธ ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบการรกัษาความปลอดภยัเครือขา่ย (Firewall) แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,498,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ส าหรบัเกบ็ขอ้สอบ แขวงดุสติ เขตดุสติ 1 ชดุ 1 182,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมปรบัระดบัสูง 500 ซเีอฟเอม็ พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเลนสก์ลอ้งถา่ยภาพส าหรบัมอือาชพี แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 53,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมส าหรบัวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ และการ

จดัการขอ้มูล (Statistical Package for the Social Science : SPSS) 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 57,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพวิเตอร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์แขวงดุสติ เขตดุสติ ตวั 50 70,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 500 325,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานฟลปิชารท์ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 51,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 17,000                        



806 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์12 ช่อง แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 11,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กญุแจ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 12,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุมู่ลีอ่ะลูมเินียม พรอ้มอปุกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 13 20,000                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 52,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊รบัแขก แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลือ่นที่ได ้แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 65,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนัง่รา้นอตัโนมตัิ (Electric aerial order picker triple

 mast) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16.7 คิวบกิฟตุ แขวงดุสติ เขตดุสติ ตู ้ 6 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้แขง็เกลด็ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 358,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 3 กอ๊ก แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 80,000                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 139,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัควบคุมระบบงาน (จอภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24 น้ิว) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 25 น้ิว แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 25 857,600                      

รายการระดบัที1่: นาฬกิาดจิติอลขนาดใหญ่ แขวงดุสติ เขตดุสติ เรือน 9 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบเคลือ่นที่ได ้ขนาด 18,000 บทียูี 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 70,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 15 312,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยวดิโีอความละเอยีดสูง แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยภาพน่ิง แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 95,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพง แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 5 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ แขวงดุสติ เขตดุสติ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ขนาด 21 คิวบกิฟตุ แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้น (Hot plate stirrer) แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 33,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้ลมรอ้น แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 44,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศกรีม แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์พรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณ แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 44,900                        
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รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัผสมเน้ือสตัว ์(Emulsion blender) แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัโคโลนี (Colony counter) แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสาธติการเรียนการสอนระบบควบคุมอตัโนมตัิ 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบโรงงานอตัโนมตัิ แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน แขวงดุสติ เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณความถีว่ทิยมุาตรฐาน (Standard 

RF signal generator) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณฟงักช์ ัน่ (Function generator) 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืติดต ัง้จานรบัสญัญาณดาวเทยีม แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องรบัโทรทศันส์ ีแขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกติดต ัง้เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิติอลออสซลิโลสโคป (Digital oscilloscope) 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องรบัโทรทศันร์ะบบดจิติอล แขวงดุสติ เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละอนิเตอรเ์ฟส แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบเซน็เซอร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกนิวแมติกสไ์ฟฟ้า แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบเซน็เซอร ์(Equipment set TP 1311) แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลอง PLC (Programmable Logic Controller)

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 118,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้เครื่องปรบัอากาศ แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไฟฟ้าอณุหภูมสูิงส าหรบังานชบุโลหะ แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประกอบอาหาร แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 93,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ในการท าเบเกอรี่ แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้ยน็ สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 268,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส แบบ 2 ชัน้ แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของ แบบ 4 ชัน้ แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 19,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยดัไสก้รอก แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,100                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์ลก็แกส๊โซลนี แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 3 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์ลก็ดเีซล ขนาด 12 แรงมา้ แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตเ์ลก็ดเีซล ขนาด 10 แรงมา้ แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 112,500                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีส าหรบัการฝึกปฏบิตัิ 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 1 59,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้ครื่องมอืตดัโฟมเขา้รูปตามเครื่องมอื พรอ้มชดุ

เครื่องมอืช่าง แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต ์แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 58,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 44,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เลือ่ยวงเดอืน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิซ ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,900                        

รายการระดบัที1่: แท่นเลือ่ยฉลไุม ้แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,800                         

รายการระดบัที1่: รถยกของน า้หนกัไม่เกนิ 1 ตนั แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 10,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 91,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรคุ์ณภาพสูง แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 69,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเลเซอร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัโฟม แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,200                         

รายการระดบัที1่: ชดุระบบไฟเวท ีแขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบไฟมูฟวิง่เฮด แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมระบบไฟฟ้า แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่าง แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 12,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 315,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมลัติมเีดยีรโ์ปรเจคเตอร ์ขนาด 3,200 ANSI 

Lumens พรอ้มจอรบัภาพ ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 15 418,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด โรงเรียนจติรลดา (สายวชิาชพี) แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑพ์ฒันาเครื่องแม่ขา่ยคอมพวิเตอร ์แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 299,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารแบบ 2 บาน แขวงดุสติ เขตดุสติ ตู ้ 10 37,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารแบบ 2 บาน แบบมมีอืจบั แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 37,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส แบบ 3 ชัน้ แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 1 8,200                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็พื้นสแตนเลส แบบพบัได ้แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 6,600                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เกา้อี้สแตนเลส แขวงดุสติ เขตดุสติ คนั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: บอรด์เสยีบกระดาษโปสเตอร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 10 240,000                      
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 171,749,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้สถาบนัเทคโนโลยี 0 171,749,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 65,818,700                

จดัท านโยบายและแผนการอดุมศึกษา 6,900,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,900,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัท านโยบายและแผนการอดุมศึกษา 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัท าแผนการผลติและพฒันาก าลงัคนที่

สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 0 1,800,000                    

จดัท ายทุธศาสตรด์า้นความร่วมมอืกบัอดุมศึกษาต่างประเทศ 58,918,700                

งบอดุหนุน 50,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืกบั

ต่างประเทศและการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมโลก 0 50,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,918,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว ครัง้ 0 8,918,700                    

มาตรฐานการพฒันาอดุมศึกษา 248,669,000              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพและมาตรฐานอดุมศึกษา 248,669,000              

งบด าเนินงาน 45,126,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,134,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 352,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,758,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์5 คนั คนั 0 1,258,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์พรอ้มคนขบั คนั 0 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์7 คนั พรอ้มคนขบั คนั 0 2,566,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยเลขาธกิาร

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 1 313,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,721,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 20,992,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,214,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 76,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,801,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 1,900,000                    

งบลงทนุ 10,500,400                

ครุภณัฑ์ 470,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส-ีขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัซื้อป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลค็ทรอนิกสพ์รอ้มติดต ัง้ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 400,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,030,400                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,030,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งเปลีย่นท่อเมนหลกัประปาภายในอาคาร

อดุมศึกษา 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งปรบัปรุงตูเ้มนไฟฟ้าของหมอ้แปลงไฟฟ้า

ขนาด 1,000 เควเีอ อาคารอดุมศึกษา 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี งาน 1 449,300                      

รายการระดบัที1่: โครงการจา้งปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส ารองขนาด 250 เควเีอ 

อาคารอดุมศึกษา 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 6,956,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อพรอ้มติดต ัง้หลอดประหยดัพลงังาน LED 

ภายในอาคารอดุมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 1,125,000                    

งบอดุหนุน 100,134,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,134,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการพฒันาสถาบนัคลงัสมองของ 0 13,634,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพนิสตินกัศึกษา 0 73,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการคดัเลอืกนกัศึกษาเพือ่

รบัรางวลัพระราชทานระดบัอดุมศึกษา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษา

เชงิบูรณาการ การเรียนรูก้บัการท างาน (Work Integeated Learning : 0 11,500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 92,907,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาสมรรถนะบุคลากร สกอ คน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดแีละบงัคบัใชก้ฎหมาย เรื่อง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 0 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 0 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานส านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 0 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดบัอดุมศึกษา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการติดตามประเมนิผลการจดัการศึกษา 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจา้งบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยสารสนเทศ

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

(ส าหรบัการเดนิทางไปแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัของนิสตินกัศึกษา) ครัง้ 0 35,607,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าขอ้มูลอดุมศึกษาเพือ่สนบัสนุน

ศูนยป์ฏบิตัิการสารสนเทศ สกอ. 0 3,000,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,581,433,700            

บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 1,581,433,700            

งบลงทนุ 15,429,900                

ครุภณัฑ์ 15,429,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,429,900                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (Hard disk) ส าหรบัเครื่องแม่ขา่ย 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 12 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย Server (แบบ 

Multi-processor) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบถา่ยทอดสดสญัญาณภาพและเสยีงผ่านเครือขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,516,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส-ีขาวด า แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 113,400                      
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งบอดุหนุน 28,776,000                

เงนิเดอืน 20,226,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 20,226,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,550,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาระบบจดัเกบ็เอกสารฉบบัเต็มในรูป

อเิลก็ทรอนิกส์ 0 8,550,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,537,227,800            

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

พฒันาการศึกษา 0 587,234,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเครือขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัไทย 0 343,892,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการมหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจา้งบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยสญัญาณเคเบลิ

ใยแกว้น าแสง 0 594,100,000                 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 16,956,772,300           

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 118,584,500              

โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 118,584,500              

พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 118,584,500              

งบด าเนินงาน 83,190,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,190,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 7,005,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 11,491,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 29,615,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 35,078,800                   

งบอดุหนุน 29,874,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,874,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนเรียนดมีคีวามสามารถในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 29,874,500                   

งบรายจ่ายอื่น 5,520,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดน โครงการ 0 5,520,000                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 33,680,500                

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 33,680,500                

รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด โครงการ 0 10,000,000                   

อาชวีะตา้นยาเสพตดิ 23,680,500                

งบรายจ่ายอื่น 23,680,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะตา้นยาเสพติด โครงการ 0 23,680,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 21,029,200                

โครงการพฒันาการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามภารกจิพื้นฐาน 21,029,200                

พฒันาการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามภารกจิพื้นฐาน 21,029,200                

งบด าเนินงาน 19,870,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,870,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 6,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,720,000                    



812 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบอดุหนุน 1,159,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,159,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 379,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 54,288,000                

โครงการพฒันามาตรฐานก าลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม (Innovative 

Technology) ใหพ้รอ้มกา้วสู่ THAILAND 4.0 54,288,000                

ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถก าลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยนีวตักรรม 54,288,000                

งบรายจ่ายอื่น 54,288,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัสมรรถนะก าลงัคนอาชวีศึกษา

ใหไ้ดม้าตรฐานรองรบัเทคโนโลยนีวตักรรมประเทศไทย 4.0 โครงการ 0 54,288,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 6,887,000                 

โครงการฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmer 6,887,000                 

ฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmer 6,887,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,887,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น 

Smart farmer โครงการ 0 6,887,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 80,319,500                

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มผูเ้รียนอาชวีศึกษา 80,319,500                

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มผูเ้รียนอาชวีศึกษา 80,319,500                

งบรายจ่ายอื่น 80,319,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่

ผูเ้รียนอาชวีศึกษา 0 80,319,500                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 12,453,000                

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 12,453,000                

ฝึกอบรมพฒันาก าลงัคนตอบสนอง 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 12,453,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,453,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 0 12,453,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 24,160,000                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นสู่ศูนยด์จิทิลัชมุชน 24,160,000                

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยก์ารเรียนรูด้จิทิลัชมุชน 24,160,000                

งบรายจ่ายอื่น 24,160,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นสู่ศูนยก์าร

เรียนรูด้จิทิลัชมุชน โครงการ 0 24,160,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 65,782,000                

โครงการผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 65,782,000                

ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 65,782,000                

งบอดุหนุน 65,782,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 65,782,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการพฒันา

เทคโนโลยสีิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่และหุ่นยนตอ์าชวีศึกษา 0 65,782,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 538,795,400              

โครงการความร่วมมอืผลติก าลงัคนดา้นอาชวีศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบริการใน

 10 กลุ่มอตุสาหกรรมหลกั 56,511,000                

ยกระดบัการผลติก าลงัคนตามเป้าหมายยทุธศาสตร ์10 กลุ่มอตุสาหกรรมหลกั 56,511,000                

งบรายจ่ายอื่น 56,511,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืผลติก าลงัคนดา้น

อาชวีศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบริการใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมหลกั 0 56,511,000                   

โครงการยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาเพือ่เป็นศูนยก์ลางดา้นอาชวีศึกษาของภูมภิาคเอเซยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ 26,790,000                

ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาภาคภาษาองักฤษ 26,790,000                

งบรายจ่ายอื่น 26,790,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัการจดัการอาชวีศึกษาเพือ่เป็น

ศูนยก์ลางดา้นอาชวีศึกษาของภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ โครงการ 0 26,790,000                   

โครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล 8,277,500                 

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาตามมาตรฐานระดบันานาชาติ 8,277,500                 

งบรายจ่ายอื่น 8,277,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีศึกษามาตรฐานสากล 0 8,277,500                    

โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 261,957,200              

จดัการศึกษาคู่ขนานมธัยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. (ทวศึิกษา) 261,957,200              

งบรายจ่ายอื่น 261,957,200              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าจดัการศึกษาคู่ขนานมธัยมศึกษาตอน

ปลาย-ปวช. (ทวศึิกษา) 0 261,957,200                 

โครงการพฒันาทกัษะอาชพีแบบบูรณาการเพือ่สรา้งโอกาสสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้ง

รายไดป้ระชาชน 116,000,000              

พฒันาอาชพี ต่อยอดอาชพีประชากรวยัแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพเิศษ และผูสู้งอายุ 116,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 116,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาอาชพี ต่อยอดอาชพีประชากรวยั

แรงงาน กลุม่เป้าหมายพเิศษ และผูสู้งอายุ โครงการ 0 116,000,000                 

โครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นวชิาชพีบริเวณชายแดนเพือ่รองรบัการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 12,420,000                

พฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นวชิาชพีบริเวณชายแดนรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ 12,420,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,420,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพก าลงัคน

ดา้นวชิาชพีบริเวณชายแดนเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ โครงการ 0 12,420,000                   

โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนการสอนบริหารจดัการ 56,839,700                

พฒันาก าลงัคนผา่นกระบวนการเรียนรูด้ว้ยระบบเทคโนโลยดีจิทิลั 56,839,700                

งบลงทนุ 56,839,700                

ครุภณัฑ์ 56,839,700                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,839,700                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบบูรณาการเพือ่การ

แลกเปลีย่นขอ้มูลระหวา่งองคก์ร ระยะที่ 2  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ

ก าลงัคนอาชวีศึกษา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 24,620,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศเชงิ

ยทุธศาสตรด์า้นฐานขอ้มูลบุคลากรอาชวีศึกษา เพือ่การบริหารจดัการและ

เชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลระหวา่งองคก์ร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ

ก าลงัคนอาชวีศึกษา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 32,219,200                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 2,878,959,300            

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 41,550,000                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 41,550,000                

งบอดุหนุน 41,550,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,550,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 0 41,550,000                   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,981,911,700            

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 746,010,000              

งบอดุหนุน 746,010,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 746,010,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 746,010,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 154,304,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 33,120,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 78,217,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 73,292,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 407,075,600                 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 1,235,901,700            

งบอดุหนุน 1,235,901,700            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,235,901,700               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 1,235,901,700               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 127,799,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 29,396,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 59,712,300                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 60,706,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 958,287,800                 

โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศึกษาทวภิาคี 85,602,000                

ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาทวภิาคี 85,602,000                

งบรายจ่ายอื่น 85,602,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการขยายและยกระดบัอาชวีศึกษาทวภิาคีสู่

คุณภาพมาตรฐาน โครงการ 0 85,602,000                   

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชพีและพฒันาทกัษะวชิาชพีเพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้

สู่ตลาดแรงงาน 59,500,000                

ขยายโอกาสและพฒันาทกัษะวชิาชพีผูเ้รียน 59,500,000                

งบอดุหนุน 37,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,500,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 0 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 0 15,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 22,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัอาชวีศึกษาเพือ่คนพกิาร โครงการ 0 22,000,000                   

โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 6,993,300                 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 6,993,300                 

งบรายจ่ายอื่น 6,993,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่ โครงการ 0 6,993,300                    

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 89,191,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 89,191,000                

งบลงทนุ 12,770,000                

ครุภณัฑ์ 12,770,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,770,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน12

 สถานี วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวสัดุฝึกช่างอากาศยาน  วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง 

แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,520,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฟฟ้าลอ้ลงจอดของอากาศยาน 

วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยาน วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง 

แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 76,421,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้ี

ความเป็นเลศิเฉพาะทาง โครงการ 0 76,421,000                   

โครงการผลติ พฒันา เสริมสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา 80,981,500                

ผลติ พฒันา เสริมสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 80,981,500                

งบรายจ่ายอื่น 80,981,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติ พฒันา เสริมสรา้งคุณภาพชวีติครู

 คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 0 80,981,500                   

โครงการอาชวีะ (พระดาบส) 16,653,600                

พฒันาอาชพีใหน้กัเรียน และประชาชนในพื้นทีห่า่งไกล 16,653,600                

งบอดุหนุน 14,493,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,493,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาโครงการอาชวีะ (

 พระดาบส) 0 14,493,600                   

งบรายจ่ายอื่น 2,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะ (พระดาบส) 0 2,160,000                    

โครงการพฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) 363,790,000              

พฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) 363,790,000              

งบรายจ่ายอื่น 363,790,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันารูปแบบและยกระดบัคุณภาพ

ศูนยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) 0 363,790,000                 

โครงการปฏรูิปอาชวีศึกษาเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิ์ผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและความพรอ้มเพือ่เขา้สู่ตลาดแรงงาน 152,786,200              

ปฏรูิปการจดัการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 152,786,200              

งบรายจ่ายอื่น 152,786,200              
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการ

สอน การวดัประเมนิผลเพือ่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการ โครงการ 0 76,836,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืในการฝึกงานนกัเรียน

นกัศึกษาอาชวีศึกษาในต่างประเทศ โครงการ 0 17,950,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการลดปญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน โครงการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบการประเมนิและการ

ประกนัคุณภาพอาชวีศึกษา โครงการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะอาชพีใหก้บัผูเ้รียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ โครงการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจนี

ภายใตค้วามร่วมมอื ไทย-จนี โครง 0 8,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 9,857,440,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 9,857,440,900            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 9,857,440,900            

งบบคุลากร 9,761,304,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 8,581,153,700               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (เงนิเดอืน) อตัรา 17583 7,175,286,400               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 139 11,835,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 4827 346,802,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 76 1,001,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ 11395 561,272,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 360 5,469,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (ส.ป.พ.) อตัรา 477 11,448,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งพเิศษนิติกร (พ.ต.ก.) อตัรา 3 144,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1518 466,867,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 14 114,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 38 912,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,180,151,000               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 5013 1,180,151,000               

งบด าเนินงาน 96,136,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,136,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 242 10,141,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,704,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าเต็มข ัน้ 262 3,834,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของผูป้ฏบิตัิราชการ 3 จงัหวดัชายแดน 1153 22,021,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 1153 13,836,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5013 43,599,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,248,430,400            

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,049,352,400            

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,049,352,400            

งบด าเนินงาน 592,082,500              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 435,993,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,608,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 330,384,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,898,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,062,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 33,153,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,833,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,162,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,427,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,395,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,119,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,489,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,087,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,074,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 156,088,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 24,757,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 39,538,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 91,792,400                   

งบลงทนุ 5,831,000                 

ครุภณัฑ์ 5,831,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยับริหารธุรกจิและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  แขวงสามวาตะวนัตก เขต คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,543,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก   วทิยาลยั

การอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก  แขวงล าผกัช ีเขตหนองจอก ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานงานส ารวจ  วทิยาลยัการอาชพี

กาญจนาภเิษกหนองจอก  แขวงล าผกัช ีเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 543,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

การอาชพีนวมนิทราชูทศิ แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

งบอดุหนุน 194,545,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 194,545,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนอาชวีศึกษาเพือ่การพฒันาชนบท 0 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทยีมวงัไกลกงัวล 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีอตุสาหกรรม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพีพาณิชยกรรม 

ความคิดสรา้งสรรค ์อ านวยการและอาชพีเฉพาะทาง 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนกัเรียนสายอาชพี 0 120,345,800                 

งบรายจ่ายอื่น 256,893,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาวชิาชพีตามแนว 0 29,986,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชวีศึกษา 0 12,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งค่านิยมอาชวีศึกษา โครงการ 0 9,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเร่งประสทิธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา โครงการ 0 94,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนและ

การบริหารจดัการอาชวีศึกษา โครงการ 0 12,591,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเตรียมความพรอ้มผูเ้รียนอาชวีศึกษา 

(Pre.Voc.Ed) 0 31,400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาความร่วมมอือาชวีศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ โครงการ 0 35,985,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 0 29,410,000                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 604,888,100              

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 604,888,100              

งบด าเนินงาน 577,001,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 509,675,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 220,333,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 770,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 11,788,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,739,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,184,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 686,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 312,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 686,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 257,000,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 624,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 374,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 67,326,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,737,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 10,695,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 49,893,000                   

งบลงทนุ 2,862,000                 

ครุภณัฑ์ 2,862,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 50 แผ่นต่อนาท ี วทิยาลยัสารพดัช่างธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 912,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสารพดัช่างนครหลวง แขวงบางพลดั 

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสารพดัช่างสีพ่ระยา แขวงมหาพฤฒาราม

 เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 450,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์

วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร   แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ชดุ 1 1,500,000                    

งบอดุหนุน 2,025,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส ัน้ 0 2,025,000                    



819 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น 23,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัมาตรฐานทกัษะอาชพีผูเ้รียน โครงการ 0 23,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,440,093,800            

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,440,093,800            

งบด าเนินงาน 1,220,855,500            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 991,929,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,628,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 351,088,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,987,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 19,335,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,835,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,235,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,365,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 28,733,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 33,856,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,796,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,484,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,821,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 828,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 527,505,200                 

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,656,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 973,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 228,926,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 17,405,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 27,630,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 128,890,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 55,000,000                   

งบลงทนุ 25,559,200                

ครุภณัฑ์ 25,559,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 851,900                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกัติดตามและประเมนิผลการ

อาชวีศึกษา  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 30 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

 50 แผ่นต่อนาท ี ส านกันโยบายและแผนการอาชวีศึกษา แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด 400 x 400 

จดุต่อตารางน้ิว  ส านกัวจิยัและพฒันาการอาชวีศึกษา  แขวงท่าแรง้ เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศแบบฝงัใตฟ้้าเพดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 CFM  หน่วยตรวจสอบภายใน แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 15,000 บทียูี  หน่วยตรวจสอบภายใน แขวงดุสติ

 เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงานกจิการนกัศึกษาและ

กจิการพเิศษ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,663,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ  แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตืสูงสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเอีย่มละออ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,860,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ศูนยป์ระสานงาน

สถาบนัการอาชวีศึกษา  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ส ี ศูนยป์ระสานงานสถาบนัการอาชวีศึกษา  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ศูนยป์ระสานงานสถาบนัการอาชวีศึกษา

  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  กลุม่พฒันาระบบ

บริหาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  กลุม่พฒันาระบบบริหาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ยขนาด 84 ช่อง   ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคนอาชวีศึกษา  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 17 2,465,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ 

Network   ส านกัความร่วมมอื  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  ส านกัมาตรฐานการ

อาชวีศึกษาและวชิาชพี แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน(จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว)  ส านกัอ านวยการ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 53 848,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัผลติสือ่วดีทิศันพ์รอ้มอปุกรณ์

เครือขา่ยและระบบอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบันกัเรียน  วทิยาลยัอาชวีศึกษาธนบุรี

 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกมหานคร  แขวง

แสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 660,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 269,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน  ส านกัวจิยัและพฒันาการ

อาชวีศึกษา  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเสาวภา  แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร เครื่อง 1 245,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 9,000                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล  ส านกันโยบายและแผนการอาชวีศึกษา แขวงดุสติ เขตดุสติ กลอ้ง 1 9,000                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,905,800                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาพรอ้มสือ่การเรียนภาษา

แบบเสมอืนจริง Simulation Speaking  วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี แขวง

คูหาสวรรค ์เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ MICE   วทิยาลยัพณิชยการบาง

นา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 848,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัพณิชยการ

อนิทราชยั แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอาหารไทย   วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เสาวภา  แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิ/แมก ขนาด 250 แอมป์  วทิยาลยัเทคนิค

ดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า DC ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 200 

แอมป์  วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า DC ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 300 

แอมป์  วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามมุไดล้ะเอยีด 1 

ฟิลปิดา  วทิยาลยัเทคนิคดุสติ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ ชดุ 5 425,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 300 W มี

เซนเซอรว์ดัแรงบดิจริงพรอ้มโปรแกรมส าหรบัทดสอบผ่านคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัเทคนิคมนีบุรี แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 1 kW 

ชนิดมเีซนเซอรว์ดัแรงบดิจริงพรอ้มโปรแกรมส าหรบัทดสอบผ่าน

คอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคราชสทิธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาโปรแกรมบนโมบาย  

วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน แขวงราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบู์รณะ ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชวีศึกษา

ตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,800                        

งบอดุหนุน 2,614,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,614,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิวทิยาลยันกับริหารการศึกษา

ช่างเทคนิคแผนโคลมัโบ 0 2,614,500                    

งบรายจ่ายอื่น 191,064,600              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการอาชวีศึกษาใน

โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาดา้นการศึกษา 0 8,480,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศเพือ่พฒันา

อาชวีศึกษาไทยของประเทศไทย 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะพฒันา โครงการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพือ่คืนครูให ้ โครงการ 0 58,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาความร่วมมอือาชวีศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ โครงการ 0 35,970,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งครูวชิาชพีผูท้รงคุณค่า โครงการ 0 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการปลูกจติส านึกรกัษาทรพัยากรป่าไม ้ โครงการ 0 8,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขการต ัง้ครรภเ์ยาวชน โครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการ

อาชวีศึกษาเอกชน โครงการ 0 2,990,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติสือ่องคค์วามรูว้ชิาชพีบริการ

ประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวทิย ุr-radio network โครงการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสือ่ดจิทิลัดา้นอาชพีและวชิาชพี

เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั โครงการ 0 5,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 139,349,700              

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 139,349,700              

งบด าเนินงาน 138,230,700              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,791,500                 
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 414,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 63,772,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 26,643,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,383,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 485,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,980,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 440,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 317,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 138,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 316,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 20,580,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 172,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,439,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,821,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 993,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,624,000                    

งบลงทนุ 1,119,000                 

ครุภณัฑ์ 1,119,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 152,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด 300 x 300 

จดุต่อตารางน้ิว สถาบนัการอาชวีศึกษากรุงเทพ แขวงบางบอน เขตบางบอน

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัสติกเกอร ์ สถาบนัการอาชวีศึกษากรุงเทพ 

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 62,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 29,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  สถาบนัการอาชวีศึกษากรุงเทพ แขวงบางบอน เขตบางบอน เครื่อง 1 29,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 88,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอลระบบ DSLR พรอ้ม

อปุกรณ์  สถาบนัการอาชวีศึกษากรุงเทพ แขวงบางบอน เขตบางบอน ชดุ 1 88,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาธติอาหาร วทิยาลยัอาชวีศึกษาเสาวภา 

แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 850,000                      

ผลผลติอาชวีศึกษาเอกชนไดร้บัการอดุหนุน 14,746,400                

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัอาชวีศึกษาเอกชน 14,746,400                

งบอดุหนุน 14,746,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,746,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาเอกชน 0 14,746,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 5,836,800                 

โครงการเสริมสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 5,836,800                 

สรา้งจติส านึกในการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 5,836,800                 

งบรายจ่ายอื่น 5,836,800                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการ

ผลติและบริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 5,836,800                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 10,125,800                

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 10,125,800                

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 4,779,800                 

งบรายจ่ายอื่น 4,779,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภบิาลในสถานศึกษา 0 4,779,800                    

ส่งเสริมกจิกรรมการป้องกนัการทจุริต 5,346,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,346,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกจิกรรมการป้องกนัการทุจริต 0 5,346,000                    

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 1,178,970,900            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 30,073,900                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 3,143,000                 

โครงการสนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรม 3,143,000                 

งบอดุหนุน 3,143,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,143,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 1 3,143,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 11,441,300                

โครงการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 11,441,300                

งบอดุหนุน 11,441,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,441,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์ 6 11,441,300                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 15,489,600                

โครงการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 15,489,600                

งบอดุหนุน 15,489,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,489,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 5 15,489,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 16,525,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 16,525,100                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,525,100                

งบอดุหนุน 16,525,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,525,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 16,525,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,660,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 1,235,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 1,345,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,018,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 2,265,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 899,036,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 899,036,900              

การจดัการเรียนการสอน 899,036,900              
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งบบคุลากร 338,581,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 334,899,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 507 272,615,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 121 21,938,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาชพีเฉพาะ เชีย่วชาญ, ช านาญการ อตัรา 96 5,048,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 127 35,297,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,681,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 14 3,681,700                    

งบด าเนินงาน 9,809,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,809,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 10 810,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากรดา้นสาธารณสุข อตัรา 6 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 1 20,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 7 1,173,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษจากภายนอกและภายใน อตัรา 205 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 8 2,361,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของขา้ราชการ อตัรา 8 1,075,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของพนกังาน อตัรา 16 1,286,400                    

งบอดุหนุน 550,646,200              

เงนิเดอืน 545,141,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1611 545,141,800                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 5,504,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 75 5,504,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 233,335,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,231,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,231,900                

งบด าเนินงาน 14,447,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,805,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑก์ารศึกษา 0 2,099,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑส์ านกังาน 0 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,646,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,642,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 505,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,005,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,132,000                    

งบลงทนุ 3,784,500                 

ครุภณัฑ์ 3,784,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,784,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณรงัสพีื้นที่  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 109,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวเิคราะหค์วามถีเ่สยีง แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอตุุนิยมวทิยา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการ PLC แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 315,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดลองไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 1,200,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 205,682,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 205,682,000              

งบด าเนินงาน 99,252,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,873,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิของวดัเทพลลีา 0 452,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 14,420,800                   

ค่าสาธารณูปโภค 84,379,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,762,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 61,616,600                   

งบลงทนุ 103,309,100              

ครุภณัฑ์ 20,645,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,645,200                   

รายการระดบัที1่: โตะ๊อ่านหนงัสอื แขวงดอกไม ้เขตประเวศ ตวั 100 500,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อ่านหนงัสอื แขวงดอกไม ้เขตประเวศ ตวั 200 400,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอร ์แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตวั 1380 2,760,000                    

รายการระดบัที1่:  โตะ๊ผูบ้รรยาย แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตวั 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้รรยาย แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตวั 20 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ลอ้เลือ่น แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊บรรยายแบบ 2 ที่น ัง่ แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 590 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยายโตะ๊บรรยายแบบ 2 ที่น ัง่ แขวงดอกไม ้

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตวั 1180 1,416,000                    

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว แขวงดอกไม ้เขตประเวศ เครื่อง 180 4,176,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องฉายภาพ 3 มติิ แขวงดอกไม ้เขตประเวศ เครื่อง 20 416,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีคอมพวิเตอรช์นิด All in one แขวง

ดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 552,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพมอนิเตอร ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 23.5 น้ิว (IN PUT 

HDMI) แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 48 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

(ANSI LUMENS) แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 18 765,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

(ANSI LUMENS) แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 217,600                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จอ 14 183,400                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จอ 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงสญัญาณภาพ และเสยีงดจิติอล แขวงดอกไม ้

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 18 583,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศัน ์ชนิด PTZ ระบบดจิติอล พรอ้มมอนิเตอร์

 LED แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 688,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันร์ะบบดจิติอล ปรบัหมนุไดร้อบตวั พรอ้ม

ชดุควบคุม แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 960,000                      

รายการระดบัที1่: รีโมทควบคุมกลอ้งโทรทศัน ์แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 232,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องแบ่งเลอืก และรวมสญัญาณภาพระบบดจิติอล 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุขยายสญัญาณภาพดจิติอล ไม่นอ้ยกวา่ 16 จดุ แขวง

ดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึ ดวีดี ี(DVD RECORDER) แขวงดอกไม ้

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางระบบควบคุม พรอ้มเกา้อี้ปรบัระดบัได ้แขวง

ดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตู ้RACK 19 น้ิว แขวงดอกไม ้เขตประเวศ ตู ้ 16 352,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผูค้วบคุมผูบ้รรยาย แขวงดอกไม ้เขตประเวศ ตวั 10 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,663,900                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,663,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรูพ้่อขนุรามค าแหงมหาราช (R.U. 

Library and Learning Center) 5 ชัน้ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ หลงั 1 27,736,200                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงสายเมนไฟฟ้าใตด้นิจากอาคารคณะรฐัศาสตร์

 12 ชัน้ ถงึอาคารนพมาศ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 26,227,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อน า้ทิ้งและผวิจราจรภายในมหาวทิยาลยัฯ

 (โครงการ 2) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 19,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสภีายนอกอาคารศรีสชันาลยั คณะบริหารธุรกจิ

 (SSB) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสภีายนอกอาคารส านกัหอสมดุกลาง (LIB) 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลฟิทโ์ดยสารคณะบริหารธุรกจิ แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 4,000,000                    

งบอดุหนุน 3,120,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสมาคม (ASAIHL) 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปีเครือขา่ย ASEA - UNINET 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิรายปีของที่ประชมุรองอธกิารบดี

ดา้นการคลงัและทรพัยส์นิมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งประเทศไทย 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ สออ. แห่งประเทศไทย 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ กกมท. 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิเครือขา่ยการพฒันาบณัฑติในอดุม 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 0 10,000                        

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 661,100                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 661,100                   

งบรายจ่ายอื่น 661,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 661,100                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,710,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,710,000                 

งบด าเนินงาน 5,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,700,000                    

งบอดุหนุน 10,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสภาคณบดคีณะสาธารณสุข

ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 0 10,000                        

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,050,000                 

บริการวชิาการ 3,050,000                 

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าโปรแกรมเพือ่การ

บริหารจดัการส าหรบัโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั สพฐ. (วศ.) 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,550,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการเพิม่สมรรถนะในการใชภ้าษาต่างประเทศ

ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน 0 50,000                        

สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 626,252,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 78,854,300                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 3,446,400                 

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 3,446,400                 

งบอดุหนุน 3,446,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,446,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ โครงการ 0 3,446,400                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 37,629,300                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 37,629,300                

งบอดุหนุน 37,629,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,629,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 37,629,300                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 37,778,600                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 37,778,600                

งบอดุหนุน 37,778,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,778,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 37,778,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 350,863,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 350,863,600              

การใชจ่้ายส าหรบับคุลากรภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 350,863,600              

งบบคุลากร 124,077,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 121,303,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 171 91,794,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 81 9,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 81 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 81 8,106,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 81 8,106,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 44 11,597,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 704,800                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,774,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 7 2,774,500                    

งบด าเนินงาน 11,642,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,642,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 7 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 4 85,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 50 8,323,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 7 63,000                        

งบอดุหนุน 215,143,500              

เงนิเดอืน 215,143,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 513 198,564,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 1 142,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 96 16,436,400                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 96 16,436,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 196,534,700              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 34,528,000                

เผยแพร่ความรูง้านบริการวชิาการ 34,528,000                

งบด าเนินงาน 2,152,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 116,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,035,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,035,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าไฟฟ้า 0 2,035,800                    

งบลงทนุ 2,338,100                 

ครุภณัฑ์ 2,338,100                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,338,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 45 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 4 164,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ย

กวา่ 36 ลา้นพกิเซลพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ ชดุ 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรส์ ีส าหรบัระบบ Smart Print 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นแบบไรส้าย  (Wireless 

Humidity and Temperature Transmitters) แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 1 62,100                        

งบรายจ่ายอื่น 30,037,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 0 30,037,500                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 149,254,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 149,254,000              

งบด าเนินงาน 43,624,100                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,123,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 192,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,215,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 515,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 28,500,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 28,500,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าไฟฟ้า 0 28,500,700                   

งบลงทนุ 51,959,500                

ครุภณัฑ์ 25,049,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,049,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 353,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 39 819,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่19 น้ิว) แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือ ชนิด LED

 ส ีแขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 22 666,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุไม่ต า่

กวา่ 200 น้ิว แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี (LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920*1080 พกิเซล ขนาดจอภาพข ัน้ต า่ 60 น้ิว แขวงคลองจ ัน่ เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 333,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายสญัญาณระบบเสยีง ส าหรบัหอ้งเรียนแขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 448,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณระบบเสยีง ส าหรบัหอ้งเรียนแขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 359,800                      

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพง ส าหรบัหอ้งเรียน แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร คู่ 16 408,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนใชส้ายชนิดมอืถอื แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 41 397,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยวดิโีอ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ ชดุ 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 32 ลา้นพกิเซล แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 44,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  แขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายดจิติอลชนิดมอืถอื ส าหรบัหอ้งประชมุ

 แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 418,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายดจิติอลชนิดเหน็บ แขวงคลองจ ัน่ 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 388,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ พรอ้มขาต ัง้ล  าโพง แขวงคลองจ ัน่ 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 20,200                        

รายการระดบัที1่: จอภาพ Interactive Multimedia Display พรอ้มขาต ัง้ 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 498,800                      

รายการระดบัที1่: เลนสก์ลอ้งชนิดมมุกวา้ง  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10-18 

มลิลเิมตร แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 10,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศส าหรบัฆ่าเชื้อราและสปอรป์ระจ าอาคาร

 แบบตัง้พื้น แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 45 1,687,500                    

รายการระดบัที1่: ปัม๊เพิม่แรงดนัน า้อาคารเสรีไทย พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 234,500                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊เพิม่แรงดนัน า้อาคารมาลยั หุวะนนัท ์พรอ้มค่าติดต ัง้ 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า ส าหรบัออกก าลงักาย แขวงคลองจ ัน่ เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานปัน่ ส าหรบัออกก าลงักาย แขวงคลองจ ัน่ เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 72,300                        

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสารอาคารราชพฤกษ ์พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวงคลอง

จ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเพือ่การบริหารจดัการไฟฟ้า ส าหรบัควบคุมช่วงการ

ใชไ้ฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) พรอ้มค่าติดต ัง้ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศ (Cloud Platform) ส าหรบัรองรบัการ

บริหารจดัการพลงังาน และโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) พรอ้มค่า

พฒันาและติดต ัง้ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,162,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงและอปุกรณ์ประกอบ พรอ้มค่าติดต ัง้ 

ส าหรบัหอ้งประชมุขนาด 60 ที่น ัง่ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,910,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,910,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอประชมุเฉลมิพระเกยีรติ 6 รอบ พระ

ชนมพรรษา แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงท่อน า้ประปาภายในอาคารบุญชนะ อตัถากร 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงท่อน า้ประปาภายในอาคารนิดา้สมัพนัธแ์ละ

อาคารจอดรถ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี อาคารราชพฤกษ ์แขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งภายในอาคารเสรีไทยพรอ้มครุภณัฑ์

ประกอบ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่ ช ัน้ 1 อาคารชบุ กาญจนประกร แขวง

คลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบพพิธิภณัฑส์ถาบนั พรอ้มครุภณัฑ์

ประกอบ  แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,230,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงทางเดนิเชือ่มอาคารสยามบรมราชกมุารีกบั

อาคารชบุ กาญจนประกร แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งาน 1 4,700,000                    

งบอดุหนุน 6,141,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,141,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชกิสมาคม 0 259,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) 0 681,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพยากรณ์และวเิคราะห์ โครงการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบณัฑติใหม้ี

ศกัยภาพเพือ่สนองรบันโยบายของชาติ โครงการ 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 47,529,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยศึ์กษาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการ

พฒันาที่ย ัง่ยนื โครงการ 0 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการสถาบนับณัฑติพฒันบริ

หารศาสตร ์เพือ่พฒันาสถาบนัสู่ความย ัง่ยนื โครงการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเพิม่ขดี

ความสามารถดา้นพฒันบริหารศาสตรข์องสถาบนั โครงการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาฐานขอ้มูลดจิทิลัส าหรบัหอ้งสมดุ

อเิลก็ทรอนิกส์ โครงการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการถา่ยทอดองคค์วามรู ้

ดา้นพฒันบริหารศาสตรสู่์สงัคม โครงการ 0 7,979,300                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,752,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,752,700                

งบด าเนินงาน 10,425,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 246,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 46,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,178,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,178,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าไฟฟ้า 0 10,178,900                   

งบลงทนุ 2,327,400                 

ครุภณัฑ์ 2,327,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,327,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส าหรบัการเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 84,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  แขวงคลองจ ัน่ เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล

ระดบัสูง แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 197,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 27 567,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลบนเครือขา่ย (Network Attached 

Storage) แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 64,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Macbook) ส าหรบัการ

สอนและการวจิยั Mobile Application แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ เครื่อง 4 432,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุแลบ็อปุกรณ์ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ Internet Of 

Thing (IOT) แบบ Rasbery Pie แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ แลบ็ 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแลบ็อปุกรณ์ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ Internet Of 

Thing (IOT) แบบ Arduino แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แลบ็ 2 214,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นยนต ์Robot Starter Kits ส าหรบัการสอน 

Robotics แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 107,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมเกมส ์(Xbox Console) ส าหรบัการสอน 

Game Development แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 17,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุจอมอนิเตอร ์ส าหรบัการสอน Game Development 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสมอืนจริง (Virtual Reality System) ส าหรบัการ

สอนGame Development แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 55,700                        

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 608,054,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,617,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 463,100                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 463,100                   

งบอดุหนุน 463,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 463,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 463,100                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 2,153,900                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 2,153,900                 

งบอดุหนุน 2,153,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,153,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 2,153,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 37,619,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 870,700                   

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 870,700                   

งบอดุหนุน 870,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 870,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 870,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 0 129,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 79,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 88,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 458,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 115,800                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 36,748,800                

การด าเนินงานยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 36,748,800                

งบรายจ่ายอื่น 36,748,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 36,748,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 314,897,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 314,897,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐักจิกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน 314,897,200              

งบบคุลากร 64,293,500                
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 59,611,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 85 47,263,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 42 3,195,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าเเหน่งทางวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 42 3,195,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 34 2,631,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 34 2,631,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 19 6,520,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 4,681,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 4 872,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 17 3,808,900                    

งบด าเนินงาน 13,163,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,163,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 6 92,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 6 92,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 18 4,144,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระของ อตัรา 18 1,684,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 31 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 9 687,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 14 4,026,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระของขา้ราชการ อตัรา 14 1,416,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 32 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 11 1,060,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระของ อตัรา 11 792,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 4 268,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 11 1,060,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระของขา้ราชการ อตัรา 11 792,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 4 268,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 17 184,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ อตัรา 17 153,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 4 31,500                        

งบอดุหนุน 237,440,700              

เงนิเดอืน 233,357,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 539 226,510,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 9 6,847,000                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราเกษยีณปี 61 อตัรา 9 1,161,000                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่งปี 61 อตัรา 88 5,686,000                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 4,083,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 60 4,083,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 60 4,083,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 252,921,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 198,763,100              
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จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 198,763,100              

งบด าเนินงาน 11,998,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,884,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,684,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,114,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 267,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 954,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,893,700                    

งบลงทนุ 186,414,200              

ครุภณัฑ์ 82,354,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 82,354,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและปฏบิตัิการ แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 56,280,100                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ฒันาศูนยข์อ้มูลกลางและทกัษะทาง ICT 

นกัศึกษา แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,089,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ลอ้งวงจรปิดแบบเครือขา่ย แขวงจนัทรเกษม 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จดุ 300 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑบ์นัทกึวดีทิศันแ์ละเครื่องเสยีงกลางแจง้ แขวง

จนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,175,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผลติอตัโนมตัิพื้นฐาน แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบเครือขา่ยใยแกว้น าแสงความเร็วสูง แขวง

จนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการฝึกทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,850,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,059,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,059,300                 

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงคแ์ละหอประชมุ แขวงจนัทรเกษม เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 17,395,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 86,664,100                   

งบรายจ่ายอื่น 350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 350,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 51,486,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 51,486,400                

งบด าเนินงาน 11,720,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,605,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,605,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,114,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 267,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 954,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,893,600                    

งบลงทนุ 39,766,000                
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ครุภณัฑ์ 3,766,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,766,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ฏบิตัิการการถา่ยท าระบบโทรทศัน ์แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,266,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑข์ยายเสยีงส าหรบัการเรียนการสอนเทคโนโลยี

ดนตรี แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงคแ์ละเขือ่นก ัน้ดนิรอบ

สระน า้ แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร งาน 1 36,000,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,671,500                 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,671,500                 

งบรายจ่ายอื่น 2,671,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,671,500                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี 328,839,200              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,002,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,002,700                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,002,700                 

งบอดุหนุน 8,002,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,002,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 3 8,002,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,637,100                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 31,637,100                

การด าเนินงานตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 31,637,100                

งบรายจ่ายอื่น 31,637,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 31,637,100                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 221,508,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 221,508,400              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 221,508,400              

งบบคุลากร 53,086,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 45,086,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 65 37,103,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 10 1,431,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 25 1,887,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15 4,664,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,999,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 15 4,048,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 15 3,951,200                    

งบด าเนินงาน 12,785,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,785,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1 73,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 22 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 19 3,621,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ขา้ราชการ อตัรา 19 1,917,600                    
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รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 23 1,704,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 9 772,800                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 772,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 3,637,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ขา้ราชการ อตัรา 20 2,067,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 21 1,569,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 10 726,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ขา้ราชการ อตัรา 10 726,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 31 273,000                      

งบอดุหนุน 155,636,600              

เงนิเดอืน 155,636,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 379 148,233,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 11 739,200                      

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราเกษยีณ อตัรา 5 595,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราวา่ง อตัรา 97 6,069,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 67,691,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 41,801,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 41,801,600                

งบด าเนินงาน 18,096,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,911,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 811,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 11,100,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 6,184,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,184,700                    

งบลงทนุ 23,705,400                

ครุภณัฑ์ 23,705,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 23,705,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการควบคุมมอเตอรแ์บบมลัติฟงักช์ ัน่รีเลย ์

แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 1,998,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบวสัดุเอนกประสงคแ์บบเสาเดยีว   แขวงวดั

กลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพลงังานสะอาดดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์  

แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัมลัติมเีดยี แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ตะแกรงร่อนแยกขนาด แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสแีบบตัง้โตะ๊ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 495,000                      
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รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 23.6 น้ิว แขวงวดั

กลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จอ 20 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด าชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA    แขวงวดักลัยาณ์ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกกลา้มเน้ือ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี ชดุ 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเดนิวงรี แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เครื่อง 2 91,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดเครือขา่ย แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 490,200                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ตรง แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี คนั 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เอว   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เครื่อง 2 22,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอืดงึ ขนาดไม่ต า่กวา่ 70x70 น้ิว   แขวง

วดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จอ 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี  

แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบสายส่งแบบมอีนิเตอรเ์ฟสก าหนดสมการ  

 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพลงังานสะอาดดว้ยพลงังานไฮโดรเจน   แขวง

วดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,664,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพลงังานไฮบริด   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการควบคุมกระบวนการผลติในงานอตุสาหกรรม

   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบซอฟตแ์วรก์ารจดัการขอ้มูล   แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,132,000                    

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบมขีาต ัง้ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี จอ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 110 2,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA   แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 175,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 23,739,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 23,739,800                

งบด าเนินงาน 13,039,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,506,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 746,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,760,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,533,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,533,400                    

งบลงทนุ 10,178,800                

ครุภณัฑ์ 4,178,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,178,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 110,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจขอ้สอบ (OMR)   แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 438,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 650,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบติดปกเสื้อ   แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร    แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA    แขวงวดักลัยาณ์ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล ขาว-ด า และส ีความเร็ว 

30 แผ่นต่อนาท ี  แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ี  แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี  

แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 136,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไฟส่องสวา่ง (Light) 800 w พรอ้มขาต ัง้ไฟ ขนาด 2.4 

เมตร   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชดุ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย แขวงวดักลัยาณ์ เขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 80 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เครื่อง 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงเอกสาร แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เครื่อง 1 145,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารเรียน   แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 521,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 521,500                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,149,600                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,149,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,149,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,149,600                    

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 570,125,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,424,700                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 756,800                   

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 756,800                   

งบอดุหนุน 756,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 756,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 1 756,800                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 667,900                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 667,900                   

งบอดุหนุน 667,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 667,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1 667,900                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 36,979,900                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 6,724,300                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,724,300                 

งบอดุหนุน 6,724,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,724,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 6,724,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,155,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 511,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 566,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,589,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 901,800                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,255,600                

การด าเนินงานตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,255,600                

งบรายจ่ายอื่น 30,255,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 30,255,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 377,496,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 377,496,600              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 377,496,600              

งบบคุลากร 90,726,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 80,745,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 119 64,773,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 76 5,984,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 76 5,984,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 63 4,904,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 63 4,904,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 16 4,795,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 287,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,980,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,375,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 32 8,605,000                    

งบด าเนินงาน 13,184,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,184,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 5 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 32 4,392,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  ของ อตัรา 32 2,914,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,478,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 32 4,392,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 32 2,914,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,478,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 724,800                      
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รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 8 590,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 724,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 8 590,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 32 324,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 32 288,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 5 36,000                        

งบอดุหนุน 273,586,200              

เงนิเดอืน 273,586,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 572 264,836,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 9 2,427,600                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราเกษยีณปี 2561 อตัรา 9 1,237,600                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่ง ปี 2561 อตัรา 19 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 61 6,322,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 61 6,322,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 154,224,700              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,887,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,887,600                

งบด าเนินงาน 19,730,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,398,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,943,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,943,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 13,455,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,332,400                    

งบลงทนุ 13,301,000                

ครุภณัฑ์ 9,066,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,066,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจวเิคราะหส์ารชวีภาพ (Biochemistry 

Analyzer) แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผวิภายใตอ้ณุหภูมแิละ

ความดนัสูง แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑต์รวจวนิิจฉยัตวัอยา่งทางการเกษตร แขวงหริญั

รูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,998,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,235,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,235,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสอบเทยีบเครื่องปรบัอากาศและระบบท า

ความเยน็ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,998,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมงานวจิยัและพฒันา 

แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,173,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการและหอ้งวจิยัเฉพาะทาง  แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,062,600                    

งบรายจ่ายอื่น 1,856,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา งาน 0 1,856,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 75,634,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 75,634,800                

งบด าเนินงาน 22,352,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,397,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,579,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,579,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 13,818,400                   

ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,954,600                    

งบลงทนุ 51,782,700                

ครุภณัฑ์ 29,719,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,719,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี เครื่อง 10 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ปฏบิตัิการฟิสกิส ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 224,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการชวีวทิยา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 118,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการฟิสกิส ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 226,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 944,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งเสริมทกัษะความรูท้างคณิตศาสตร ์แขวงหริญัรูจ ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 68,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรูสู่้

วชิาชพีและชมุชน  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 909,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบั-ส่งภาพและเสยีงไรส้าย 2.4G/5G  แขวงหริญัรูจี

 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 2,532,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุต าแหน่งบนผวิโลก (GPS)  แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 250,000                      

รายการระดบัที1่: บแีฟลตเอฟเทนเนอรท์รอมโบน (Bb/F Tenor 

Trombone) แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการคอมพวิเตอร ์แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,224,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องออกก าลงักาย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี ชดุ 1 1,774,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลกลอ้งวงจรปิด แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครื่องพมิพ ์ แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 412,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์รา้งบรรยากาศการปฏบิตัิงานสอน  แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 87,700                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ถา่ยท าและตดัต่องานภาพยนตร์ะดบั 4K 

แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเสมอืนจริง แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,063,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,063,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ ช ัน้ 1,3,5,8 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งคน้ควา้กลุม่ยอ่ย ช ัน้ 4, 7 อาคาร 8 แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพฒันาสือ่การเรียนรูแ้บบออนไลน ์แขวงหริญั

รูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการทางคอมพวิเตอรส์  าหรบัการเรียนรู ้

 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งบริการทางดา้นระบบคอมพวิเตอร ์ แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นสนามโรงเรียนประถมสาธติ แขวงหริญัรูจ ี

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคากนัซมึอาคาร 7 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคาร 29 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาหอ้งพกัอาจารยอ์าคาร 7 ชัน้ 4  แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 233,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาโปร่งแสงโครงเหลก็ แขวงหริญัรูจ ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและตกแต่งภายในส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละ

เครือขา่ยอาเซยีน ช ัน้ 3 อาคาร 10 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 7,436,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์วนดาดฟ้า แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมส านกังาน คณะครุศาสตร ์ช ัน้ 1 แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 669,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งน า้ หอ้งประชมุช ัน้ 2 คณะครุศาสตร ์

แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เมนจ่ายไฟฟ้า อาคาร 30 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,580,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา งาน 0 1,500,000                    

ผลงานการบริการวชิาการ 3,890,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,890,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,890,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก โครงการ 0 3,890,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,703,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 2,703,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 37,108,900                
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จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 37,108,900                

งบด าเนินงาน 4,884,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,884,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,884,000                    

งบลงทนุ 32,224,900                

ครุภณัฑ์ 2,451,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,451,000                    

รายการระดบัที1่: โมเดลกายวภิาคมนุษย ์แยกชิ้นส่วนได ้100 ชิ้น แขวง

หริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคดักรองบุคคลที่มปีฏกิริิยาของรูม่านตา

ผดิปกติจากความอ่อนลา้ของร่างกาย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการสวนปสัสาวะเพศชาย แบบโปร่งใส แขวงหริญั

รูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตวั 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการสวนปสัสาวะเพศหญงิ แบบโปร่งใส แขวงหริญั

รูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตวั 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัความเร็วลม,  อณุหภูม,ิ ความชื้น

สมัพทัธ ์ และแรงดนัอากาศ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 381,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,773,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,211,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรวมและปฏบิตัิการ  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 19,211,300                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,562,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการสาธารณสุข หอ้ง 974 แขวงหริญั

รูจ ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งาน 1 747,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยอ์าหาร แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบุรี งาน 1 9,815,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 577,133,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 9,455,800                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,296,200                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,296,200                 

งบอดุหนุน 7,296,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,296,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 7,296,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,159,600                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,159,600                 

งบอดุหนุน 2,159,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,159,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 2,159,600                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 45,405,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 6,424,400                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,424,400                 

งบอดุหนุน 6,424,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,424,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 6,424,400                    
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,019,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 433,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 468,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 902,800                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 38,980,800                

การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 38,980,800                

งบรายจ่ายอื่น 38,980,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 38,980,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 335,035,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 335,035,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 335,035,300              

งบบคุลากร 90,343,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 86,565,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 135 72,348,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 53 3,871,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 66 4,899,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 16 5,446,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,778,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 20 2,178,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 6 1,599,900                    

งบด าเนินงาน 12,435,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,435,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 15 960,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 3,808,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ขา้ราชการ อตัรา 21 1,886,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 23 1,922,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ขา้ราชการ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 3,808,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ขา้ราชการ อตัรา 21 1,886,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 23 1,922,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 234,000                      

งบอดุหนุน 232,256,200              

เงนิเดอืน 232,256,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 464 223,833,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 0 3,091,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราเกษยีณ อตัรา 9 1,285,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราวา่ง อตัรา 60 4,046,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 187,236,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 68,164,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 68,164,800                

งบด าเนินงาน 38,025,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,415,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 11,913,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 13,002,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 11,609,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,321,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,161,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,126,900                    

งบลงทนุ 30,139,400                

ครุภณัฑ์ 30,139,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,139,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจ าลองกระบวนการผลติส าหรบัเทคโนโลย ี

CNC แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัวเิคราะหคุ์ณภาพไข ่แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการวดัและควบคุม แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,207,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหต์รวจการปนเป้ือนทางพนัธุกรรม แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,173,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัสภาพผวิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 1 1,712,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเทคโนโลยกีดัเหลก็แบบสามมติิควบคุม

ดว้ยคอมพวิเตอร ์แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบลมรอ้นไฟฟ้า 12 ถาด แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการแปรรูปเน้ือสตัว ์ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งชิ้นงาน 3 มติิ ดว้ยวสัดุเรซิน่ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปัม๊สุญญากาศชนิดระเหยไอน า้มนั (Diffusion 

vacuum pump) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบอาคาร  แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนเ์ทคนิคฟลูออเรสเซนตช์นิด 3 ตา แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 1 1,712,000                    

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลมขนาดถงั 148 ลติร ลูกสูบ 3 ลูก ปริมาณลม 298.00

 ลติร พรอ้มเครื่องมอืและอปุกรณ์เสริม แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 1 38,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ทดสอบแอตเตอรเ์บริก์ลมิติ  แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ตู ้ 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวงจรดจิทิลั แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 941,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนควบคุมอณุหภูม ิ(Horticultural 

Refrigerated Centrifuge) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกะสลกัและตดัเลเซอร ์ แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 870,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงตึงผวิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 1 977,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมและแสดงผลผ่านหนา้จอสมัผสั แขวงอนุสาวรีย ์

 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึค่าอณุหภูม ิความชื้นสมัพทัธแ์ละ

ความเร็วลมแบบหลายพารามเิตอร ์ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของดนิ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.2x3.00x0.9 

เมตร แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: แขนกลส าหรบังานเชือ่มควบคุมดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบ

อตัโนมตัิ  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลายแม่เหลก็พรอ้มใหค้วามรอ้น แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลาย แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เตาหลมุใหค้วามรอ้น แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เตา 5 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นขนาดกลาง  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นขนาดใหญ่  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ลา้งวสัดุดว้ยคลืน่ความถีสู่ง  แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัไฮโดรลกิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: โมลอดัขึ้นรูป  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบอลมลิลิง่  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหุ่นจ าลองงานสถาปตัยกรรม  แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัชิ้นงานละเอยีด  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัชนิดต่อท่อ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ตู ้ 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อจลุนิทรีย ์ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (เครื่องพซีอีาร)์  แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 294,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพเจล (Gel photograph) แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแยกขนาดสารพนัธุกรรม (Gel elctrophoresis)  

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 38,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งสารพนัธุกรรม ขนาดเลก็ 

(Minicentrifuge) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร (vortex) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม  แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 236,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์พรอ้มชดุถา่ยภาพเชือ่มต่อเขา้

คอมพวิเตอร ์ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 949,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งชิ้นงาน 3 มติิ ดว้ยวสัดุพลาสติก  แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 158,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตวัอยา่ง (Homogenizer) แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็รกัษาตวัอยา่งอณุหภูมติ า่  แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,221,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความส ัน่สะเทอืน  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาความรอ้นสูง  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เตา 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 2 70,000                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 114,283,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 114,283,600              

งบด าเนินงาน 4,900,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,900,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,900,800                    

งบลงทนุ 106,921,300              

ครุภณัฑ์ 27,680,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,680,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลศิ

การผลติครู ( อาคาร 66 ) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,300,200                    

รายการระดบัที1่: หุ่นละครเลก็ ระบ าศรีวชิยัสงิห ์แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ตวั 7 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 424,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโขนตวัพระ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการภูมสิารสนเทศ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโขนตวันาง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการภาพน่ิง  แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 221,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

Ansi Lumens แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 34 958,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและอ านวยการ (อาคาร 4) 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องแสกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 2 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพสามมติิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 416,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 151,500                      

รายการระดบัที1่: เตียงละคร แบบที่ 1 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ตวั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงละคร แบบที่ 2 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีไทย แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน ชดุ 1 544,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุแท่นกระจกส าหรบัวางเศียรบูชาครู แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,240,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,315,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและอ านวยการ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 40,342,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลศิการผลติครู แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 18,373,500                   

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดน า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,350 

กโิลกรมั แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดน า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,000 

กโิลกรมั  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 3,600,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,324,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก

อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลศิการผลติครู แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 5,324,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอาคารศูนยภ์าษา (อาคาร2) แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงงาน 3 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิท่าน า้อาคารศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมตร 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางลาดคนพกิารอาคาร 15 ชัน้ อาคาร 20 และ

อาคารบูรณาการ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 300,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,461,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 2,461,500                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 2,288,400                 

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 2,288,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,288,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

แนวพระราชด าริ โครงการ 0 2,288,400                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000                 

ผลงานท านุศิลปวฒันธรรม 2,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,500,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 729,172,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 54,652,600                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 52,701,100                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 52,701,100                

งบอดุหนุน 52,701,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 52,701,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 40 52,701,100                   
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โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,400,000                 

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1 1,400,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 551,500                   

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 551,500                   

งบอดุหนุน 551,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 551,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 1 551,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,568,800                

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 14,568,800                

การพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 8,269,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,269,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศาสตรพ์ระราชาราชภฏัพฒันาชมุชน

ทอ้งถิน่อยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ภาค 0 8,269,800                    การพฒันาผลติภณัฑภู์มปิญัญาทอ้งถิน่ 1 จงัหวดั 1 สนิคา้แชมป์เปียนสสู่์ตลาด

ออนไลน์ 6,299,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,299,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาผลติภณัฑภู์มปิญัญาทอ้งถิน่ 1 

จงัหวดั 1 สนิคา้แชมป์เปียนสสู่์ตลาดออนไลน์ 0 6,299,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,576,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 8,870,700                 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,870,700                 

งบอดุหนุน 8,870,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,870,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 8,870,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,475,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 654,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 697,900                      

รายการระดบัที2่: กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน บาท 0 1,212,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,829,800                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,706,000                

การด าเนินงานตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,706,000                

งบรายจ่ายอื่น 39,706,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 1 39,706,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 11,736,000                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 11,736,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 11,736,000                

งบอดุหนุน 11,736,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,736,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 11,736,000                   
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 414,716,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 414,716,800              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 414,716,800              

งบบคุลากร 107,334,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 97,589,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 148 77,307,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 77 5,896,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 77 5,896,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 63 4,749,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 63 4,749,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 29 9,090,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 545,500                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,745,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 17 3,268,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 25 6,477,100                    

งบด าเนินงาน 12,386,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,386,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 7 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 18 3,741,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 18 1,956,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 25 1,785,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 3,876,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 20 2,090,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 25 1,785,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 10 940,800                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 10 672,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 4 268,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 10 940,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 10 672,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 4 268,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 1 27,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 1 27,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 25 378,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 25 225,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 17 153,000                      

งบอดุหนุน 294,996,000              

เงนิเดอืน 294,996,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 633 289,916,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 15 1,988,800                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนเกษยีณปี 2561 อตัรา 15 1,846,000                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่งปี 2561 อตัรา 2 142,800                      
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 46 3,091,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 46 3,091,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 184,921,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 70,551,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 70,551,800                

งบด าเนินงาน 23,395,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,759,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 300,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 12,259,200                   

ค่าสาธารณูปโภค 10,636,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 718,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 9,918,000                    

งบลงทนุ 46,356,200                

ครุภณัฑ์ 969,700                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 969,700                      

รายการระดบัที1่: คียบ์อรด์เปียโนไฟฟ้า แขวงดุสติ เขตดุสติ ตวั 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: กลองชดุระดบัสูงส าหรบัมอือาชพี แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: กลองชดุระดบักลางส าหรบัฝึกซอ้ม แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 6 186,000                      

รายการระดบัที1่: เปียโนไฟฟ้า แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: ทรมัเปท (trumpet) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: แฟลช (Flash) ส าหรบักลอ้งถา่ยรูป แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 29,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ ) ขนาด 18,000 บทียูี แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 34,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,386,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,386,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบปรบัอากาศ  อาคาร 32 แขวงดุสติ เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 25,527,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกปฏบิตัิการวชิาชพีดา้นการโรงแรมและ

อตุสาหกรรมท่องเที่ยว แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร งาน 1 19,859,000                   

งบรายจ่ายอื่น 800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ บาท 0 800,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,240,000                 

ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,240,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,240,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,240,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 88,650,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 88,650,000                

งบด าเนินงาน 27,780,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,080,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 20,580,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 6,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 5,700,000                    

งบลงทนุ 59,870,000                

ครุภณัฑ์ 20,723,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,723,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา พรอ้มตวัรบัสญัญาณภาพ

ระบบดจิติอล แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลองนิวเมติกสพ์รอ้มโปรแกรม แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 946,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็วสัดุ (Universal testing 

machine Model) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 599,200                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัส าหรบัผงฝุ่ นและสารนินไฮดริน แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจการไดย้นิชนิดคดักรอง แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตะกอนแบบควบคุมอณุหภูม ิแขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถภาพระบบการแปลงพลงังานแสงอาทติย์

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 381,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโพลาไรซเ์ซซ ัน่ของแสงเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลองไฮดรอลกิสพ์รอ้มโปรแกรม แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อภายใตก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง ความจไุม่นอ้ยกวา่ 7.8 ลติร (High 

thmp Chamber Furnance) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เตา 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ตูน่ึ้งฆ่าเชื้อ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมการวเิคราะหก์ารส ารวจระยะไกล แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตัิการ  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 2,298,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรเ์พือ่งานสถาปตัยกรรม แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 1,444,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหป์ริมาณไขมนั แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหข์นาดและรูปร่างของอนุภาค แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศึกษาการเปลีย่นแปลงน า้หนกัของสารโดยอาศยั

คุณลกัษณะทางความรอ้น แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,837,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้หวัใจ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,500                      

รายการระดบัที1่: หมอ้บด (POT Moll) ขนาดความจ ุ5 ก.ก. พรอ้มลูกบด

คละขนาด แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ใบ 1 57,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะดว้ยเลเซอร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 6 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมคิวามชื้นพรอ้มเซนเซอร ์แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัวดัเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัและองคป์ระกอบ

ภายในร่างกายแบบวเิคราะหแ์ยกส่วน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งส ารวจ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ขา 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏบิตัิการ Android 

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏบิตัิการ IOS แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 57,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,146,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,679,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารวทิยาศาสตร์ รายการ 1 23,679,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,467,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสิมยัพมิลสตัย ์(อาคาร 44) แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร งาน 1 15,467,300                   

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ บาท 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 23,479,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 23,479,600                

งบด าเนินงาน 16,896,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,896,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 16,896,000                   

งบลงทนุ 6,583,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,583,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,583,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  ช ัน้ 2 

อาคารศูนยสุ์ขภาพและกฬีา แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,583,600                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 727,401,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,029,500                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 2,029,500                 

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 2,029,500                 

งบอดุหนุน 2,029,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,029,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรและเครือขา่ยวจิยั 3 2,029,500                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 64,268,900                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 64,268,900                

พฒันาศกัยภาพคนตามมาตรฐานสากล 50,268,900                

งบรายจ่ายอื่น 50,268,900                

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการจ าลองซอ่มเครื่องบนิ (TYPE CER) แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองการบนิผ่านอโุมงคล์ม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบเครื่องวดัประกอบการบนิ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโลหะแผ่นส าหรบัอากาศยาน แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตอ์ากาศยานแบบลูกสูบ (PISTON 

ENGING) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาดา้นการซอ่ม โครงการ 0 20,268,900                   

พฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิส์ 14,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการจ าลองหอ้งโดยสารเครื่องบนิ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 14,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 375,594,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 375,594,000              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 375,594,000              

งบบคุลากร 208,396,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 199,285,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 328 165,059,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 135 9,433,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 116 8,156,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 54 16,636,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,111,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 18 4,824,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 18 4,287,100                    

งบด าเนินงาน 13,472,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,472,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 18 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 11 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 50 8,410,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 36 306,000                      

งบอดุหนุน 153,725,300              

เงนิเดอืน 153,270,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 576 153,270,500                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 454,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 6 454,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 285,509,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 200,876,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 200,876,400              

งบด าเนินงาน 93,674,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,332,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ บาท 0 20,949,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 929,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 1,144,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 5,284,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 8,057,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 0 334,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 8,810,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 25,593,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 8,000,000                    
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ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 701,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 3,215,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,425,900                    

งบลงทนุ 97,201,600                

ครุภณัฑ์ 50,251,600                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 50,251,600                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนอเนกประสงค ์(อาคารเฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 2 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารศูนยก์ลางปฏบิตัิการรวมคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์(อาคารสริิธร) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 2 17,721,800                   

รายการระดบัที1่: ตูอ้บรมควนั แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัผสม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เครื่อง 1 738,800                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้ไสก้รอก แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน้ลูกชิ้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เครื่อง 1 193,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตค์วบคุมดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เตาชบุทางความรอ้นของโลหะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 355,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบงานประดษิฐ ์แขวงทุ่งวดั

ดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 3 939,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวเิคราะหส์ภาพผวิหนา้และผวิหนงัส าหรบั

หอ้งปฏบิตัิการเครื่องส าอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคมวีเิคราะหคุ์ณภาพดา้นการจดัการความ

ปลอดภยัของอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 1,366,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งประมวลผลรวมเพือ่งานก่อสรา้ง แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการการวดัและการสอบเทยีบเครื่องมอืวดั

อณุหภูม ิแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความรอ้นของเชื้อเพลงิและเครื่องวเิคราะหไ์อ

เสยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 970,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอนกรีตเทคโนโลย ี แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 989,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืบนัทกึผลกระบวนการท างานของ

เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้ายภายในอาคารเรียน แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล  แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบและเชือ่มต่อสายใยแกว้น าแสง แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งเยน็ (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเผยแพร่เทคโนโลยแีละนวตักรรมแขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 5,550,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,950,000                   
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,950,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ช ัน้ 5 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ช ัน้ 

6,9,17 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ร่วมรงัสรรคน์วตักรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ฝัง่ขวาช ัน้ 6-10 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษาฯ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา บาท 0 10,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 54,132,700                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 54,132,700                

งบด าเนินงาน 31,747,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,735,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ บาท 0 9,388,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 398,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,729,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 1,920,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 503,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 7,178,800                    

งบลงทนุ 12,385,500                

ครุภณัฑ์ 12,385,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,385,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเรียนการสอนทนัสมยั (Modern 

Classroom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 2,650,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการประเมนิราคาทรพัยส์นิ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 41 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกปฏบิตัิการภาษาญีปุ่่ น  แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 4,504,700                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด IP พรอ้มติดต ัง้สายสญัญาณ (Fiber

 Optic) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา บาท 0 10,000,000                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 26,500,000                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 8,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 0 8,500,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาจดัการศึกษาดา้นวศิวกรรม

การผลติความแม่นย าสูง โครงการ 1 18,000,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม บาท 0 4,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 52,319,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 52,319,400                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 52,319,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 52,319,400                

งบลงทนุ 52,319,400                

ครุภณัฑ์ 3,761,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,761,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการปญัญาประดษิฐแ์ละเทคโนโลยี

สมองกลฝงัตวั แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,561,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ การเรียนสรา้งสรรเชงิบูรณา

การทางสถาปตัยกรรมภายใน แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,558,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,558,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ 8  ชัน้ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 48,558,400                   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 875,500,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 14,093,900                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 11,141,900                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 11,141,900                

งบอดุหนุน 11,141,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,141,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 24 11,141,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,952,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,952,000                 

งบอดุหนุน 2,952,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,952,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6 2,952,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 74,910,700                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 74,910,700                

พฒันาและผลติก าลงัคนเพือ่รองรบัประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics 74,910,700                

งบรายจ่ายอื่น 74,910,700                

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดจิทิลัและหุ่นยนต ์แขวงวชริพยา

บาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,718,700                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและผลติก าลงัคนเพือ่รองรบั

ประเทศไทย 4.0  cluster digital and robotics 0 34,192,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 478,589,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 478,589,500              

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 478,589,500              

งบบคุลากร 208,417,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 194,913,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 337 162,333,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 127 8,740,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 121 8,337,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 51 14,592,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า บาท 0 910,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,504,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 17 4,239,100                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 37 9,265,200                    

งบด าเนินงาน 18,378,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,378,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 223,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 42 3,621,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 6,437,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ อตัรา 0 575,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,524,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 30 1,562,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 35 3,151,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 806,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 54 477,000                      

งบอดุหนุน 251,793,400              

เงนิเดอืน 251,793,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 689 251,137,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 9 656,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 307,906,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 188,240,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 188,240,700              

งบด าเนินงาน 99,662,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,654,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ บาท 0 20,486,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,303,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 9,323,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,181,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 24,924,000                   



859 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,778,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 178,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 642,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 2,524,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 10,396,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 6,444,400                    

งบลงทนุ 57,246,000                

ครุภณัฑ์ 34,246,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 34,246,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะการผลติงานดา้นอตุสาหกรรม 4.0    แขวงว

ชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเตรียมความพรอ้มการเรียนรูเ้ทคโนโลยี

ไฟฟ้าเขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0    แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,660,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวศิวกรรมควบคุมหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 4.0 

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,480,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวเิคราะหคุ์ณภาพอาหาร    แขวงว

ชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,235,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการประกอบอาหารนานาชาติ    

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,697,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกปฏบิตัิการประมวลผลภาพและสมองกล

แบบฝงัตวั       แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องประมวลผลประสทิธภิาพสูงส าหรบั

วเิคราะหข์อ้มูลทางวทิยากรขอ้มูล  แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหช์นิดและปริมาณธาตุโดยหลกัการคายแสง

ของธาตุดว้ยการกระตุน้จากพลาสมา    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์UV/VIS ส าหรบัวดัปริมาตร

นอ้ย    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการท าตน้แบบแฟชัน่และผลติภณัฑส์ิง่ทอ    

แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 756,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นชิ้นตน้แบบสามมติิเทคโนโลยสูีง   แขวงวชริพยา

บาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกะสลกัและตดัอโลหะก าลงัสูง  แขวงวชริพยาบาล 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัอตัโนมตัิส  าหรบัการออกแบบผลติภณัฑ ์   

แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 516,900                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร 6    แขวงวชริพยาบาล เขตดุสติ งาน 1 23,000,000                   

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม

เพือ่คนรุ่นใหม่ 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 30,331,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 30,331,800                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 111,666,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 111,666,100              
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งบด าเนินงาน 25,096,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,096,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ บาท 0 14,668,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 845,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 44,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 308,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 109,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

งบลงทนุ 84,083,500                

ครุภณัฑ์ 21,873,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,873,100                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการดา้นการจดัการและโลจิ

สติกส ์  แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,677,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการทางการเงนิและบริหารธุรกจิ

    แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,310,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตัิการสาขาวชิาการโรงแรม

และสาขาวชิาการท่องเที่ยว    แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,885,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,210,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,210,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจติรลดา 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 62,210,400                   

งบรายจ่ายอื่น 2,486,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 2,486,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 5,000,000                 

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 49 5,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 0 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 931,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 931,400                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 931,400                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 931,400                   

งบลงทนุ 931,400                   

ครุภณัฑ์ 931,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 931,400                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องปัน้ดนิเผา แขวงวงับูรพา

ภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 931,400                      

สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั 249,393,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,404,300                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,404,300                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 1,404,300                 

งบอดุหนุน 1,404,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,404,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 1,404,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 92,694,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 92,694,900                

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 92,694,900                

งบบคุลากร 24,206,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 24,206,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 38 18,332,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 17 1,245,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 23 1,803,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 11 2,655,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 169,400                      

งบด าเนินงาน 7,358,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,358,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 30 4,954,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง อตัรา 6 2,403,600                    

งบอดุหนุน 61,130,200                

เงนิเดอืน 60,742,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 161 60,742,600                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 387,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 5 387,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 155,294,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 152,773,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 152,773,200              

งบด าเนินงาน 43,043,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,280,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 33,116,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,485,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,678,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,763,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,063,600                    

งบลงทนุ 109,729,400              

ครุภณัฑ์ 57,029,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 57,029,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑแ์ขนกลอตุสาหกรรม และชดุครุภณัฑล์  าเลยีง

อตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบอตุสาหกรรมอตัโนมตัิและการควบคุม

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานเซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอร ์ แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเครื่องจกัรกลพื้นฐาน แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตข์นาดเลก็ Engine 

Kart Dynamometer แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหมอ้ไอน า้อตุสาหกรรม Boilor Industrial 

Plant System Laboratoty แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเครื่องมอืวดัและการวดัไฟฟ้า  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการวศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกขบัเคลือ่นจกัรกลไฟฟ้าช ัน้สูง แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบและผลติวศิวกรรม

พื้นฐาน แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกน 3 มติิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ชดุ  1 2,129,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกพื้นฐานฟิสกิส ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,200,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยน์วตักรรมเฉลมิพระเกยีรติ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร หลงั 1 34,200,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพระประกอบกลกจิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองพฒันานกัศึกษา แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบันกัศึกษาคนพกิาร  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งชมรมยานยนต ์ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอาคารสทิธผิล แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,500,000                    

ผลงานการใหบ้ริการทางวชิาการ 1,521,200                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 1,521,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,521,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 0 1,521,200                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,329,949,100            
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 127,895,100              

โครงการปรบัการเรียนเปลีย่นวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาในทกุจงัหวดั และทกุเขตพื้นทีก่ารศึกษาทกุสงักดั 67,713,200                

พฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามแนวทางสะเตม็ศึกษา 67,713,200                

งบอดุหนุน 67,713,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 67,713,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการปรบัการเรียนเปลีย่นวธิกีารสอนของ

ครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเต็มศึกษา 0 67,713,200                   

โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) อยา่งมคุีณภาพดว้ยการจดัประสบการณ์เรียนรู ้

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั 60,181,900                

พฒันาผูบ้ริหารและครูปฐมวยัในโรงเรียนทีม่กีารเรียนการสอนระดบัปฐมวยัสงักดั 

สพฐ. และ สช. จดัประสบการณ์เรียนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

และสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั 60,181,900                

งบอดุหนุน 60,181,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,181,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเด็กปฐมวยั (3-5 ปี) อยา่งมี

คุณภาพ ดว้ยการจดัประสบการณ์เรียนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

เทคโนโลยแีละสะเต็มศึกษาในระดบัปฐมวยั 0 60,181,900                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 544,349,900              

โครงการทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรียน นกัศึกษาและครู เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้ี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยแีละตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 519,591,900              

ทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรียน นกัศึกษาและครูเพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถ

พเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 519,591,900              

งบอดุหนุน 519,591,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 519,591,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาทุนนกัเรียน นกัศึกษาและครู เพือ่

พฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ 0 519,591,900                 

โครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนระดบัอ าเภอดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 24,758,000                

ยกระดบัคุณภาพโรงเรียน ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 24,758,000                

งบอดุหนุน 24,758,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,758,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนดา้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 0 24,758,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 147,721,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 147,721,100              

ค่าใชจ่้ายบคุลากร 147,721,100              

งบอดุหนุน 147,721,100              

เงนิเดอืน 147,721,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายบุคลากร 350 147,721,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 509,983,000              

ผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดร้บัการพฒันา

และส่งเสริม 352,837,600              
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พฒันาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 352,837,600              

งบอดุหนุน 352,837,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 352,837,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 123,266,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันา

มาตรฐานวทิยาศาสตรศึ์กษาในพระอปุถมัภส์มเด็จพระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้า

กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร(์สอวน.) 0 229,570,700                 

หลกัสูตร สื่อ นวตักรรมและกระบวนการเรียนรูท้ีไ่ดร้บัการวจิยัและพฒันา 157,145,400              

วจิยั พฒันาและเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู ้ 157,145,400              

งบอดุหนุน 157,145,400              

ค่าสาธารณูปโภค 6,527,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 6,527,900                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,617,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 150,617,500                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 1,789,089,700            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 118,054,800              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 736,100                   

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 736,100                   

งบอดุหนุน 736,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 736,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ โครงการ 0 736,100                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 32,967,900                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 32,967,900                

งบอดุหนุน 32,967,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,967,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 32,967,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 42,645,100                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 42,645,100                

งบอดุหนุน 42,645,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,645,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 42,645,100                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 41,705,700                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 41,705,700                

งบอดุหนุน 41,705,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,705,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 41,705,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 60,000,000                

โครงการพฒันาศูนยม์าตรฐานและหอ้งปฏบิตักิารดา้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบ

คุณสมบตัขิองยาชวีวตัถแุละวคัซนี 60,000,000                

พฒันาศูนยม์าตรฐานและหอ้งปฏบิตักิารดา้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบ 60,000,000                
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งบอดุหนุน 60,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยม์าตรฐาน

และหอ้งปฏบิตัิการดา้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบคุณสมบตัิของยาชวีวตัถุ โครงการ 0 60,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 12,498,000                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 12,498,000                

ผลติและพฒันาก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 12,498,000                

งบอดุหนุน 12,498,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,498,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทรพัยากรบุคคล

ตามโครงการยกระดบัคุณภาพหลกัสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร

ส าหรบัสาขาวชิาอตุสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชวีะพรีเมีย่ม) โครงการ 0 12,498,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,035,177,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,035,177,000            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,035,177,000            

งบอดุหนุน 1,035,177,000            

เงนิเดอืน 995,941,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1170 940,120,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 314 28,120,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของพนกังาน อตัรา 314 28,120,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 304 27,700,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ  ของพนกังาน อตัรา 304 27,700,800                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 17,721,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 47 17,721,000                   

ค่าตอบแทน 21,091,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 122 9,525,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 122 9,525,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 123 9,660,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 123 9,660,000                    

ค่าใชส้อย 423,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 47 423,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 47 423,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 563,359,900              

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 510,932,400              

จดัการเรียนการสอน 510,932,400              

งบอดุหนุน 510,932,400              

ค่าตอบแทน 1,477,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 1,405,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 24,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้ง 0 47,300                        

ค่าใชส้อย 44,270,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 244,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,371,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 36,736,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,692,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 39,808,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 32,308,200                   

ค่าวสัดุ 37,301,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,316,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 138,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 117,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 328,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 35,400,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 84,874,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมพอลเิมอรแ์บบปิด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัและบนัทกึสญัญาณความเครียดแบบ 50 ช่อง

 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 963,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุออกแบบและวเิคราะหร์ะบบควบคุมแบบฮารด์แวรใ์น

ลูป แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองคุณสมบตัิพื้นฐานและสถติยศาสตร ์แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเหวีย่งแยกสารอณุหภูมติ า่ แขวงบางมด เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัวเิคราะหส์ญัญาณความถีสู่ง แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,412,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัดูงานโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัความเร็วดว้ยแสงเลเซอร ์แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 883,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบและวเิคราะหก์ารส ัน่สะเทอืนแบบพกพา 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืต ัง้ศูนยเ์พลาดว้ยเลเซอรแ์บบพกพา แขวงบางมด

 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของของเหลวชนิดอลัตรา้โซนิค 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: แคลมป์วดักระแสไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เครื่อง 2 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัความแขง็ส าหรบัควบคุมคุณภาพชิ้นงาน

หลอ่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,032,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเลนสก์ลอ้งจลุทรรศนด์จิทิลั แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตน้แบบ 3 มติิ (3D Printing) แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,594,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเทคโนโลยหีุ่นยนตเ์ชือ่มอตุสาหกรรม 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 997,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการทดสอบวสัดุทางวศิวกรรมโยธา แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 378,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดตวัอยา่งดนิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เครื่อง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเลเซอร ์แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพว์งจรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละแผงโซลา่เซลล ์แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,202,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองมลัติโพรเซสเซอร ์แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 990,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์รงอะตอม พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานการศึกษาทางจลุชวีวทิยา แขวงบางมด

 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมประตู (Access Control System) แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดโดยใชค้ลืน่ความถีสู่ง แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 61,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูลอณุหภูมแิบบหลายช่อง แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบอณุหภูมสูิง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัความเร็วลมในอาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัและบนัทกึขอ้มูลแบบสเตรนเกจ แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์รงอะตอม (AFM) แขวงบางมด เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุ

เทยีน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมเพือ่การท างานดา้นสารสนเทศภูมศิาสตร ์แขวง

ท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 754,000                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบั แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพอ์กัษรเบรลล ์แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนวตัถสุามมติิขนาดเลก็อยา่งละเอยีดสูงมาก 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,451,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึการสอนอตัโนมตัิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 695,500                      
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รายการระดบัที1่: กระดานอจัฉริยะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,400                      

รายการระดบัที1่: ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมอ้าคารเรียนรวม 5 แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,464,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า กลุม่อาคารคณะ

วทิยาศาสตร ์พรอ้มติดต ัง้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,905,500                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสารอาคารเรียนรวม 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 6,313,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบเครือขา่ยอาคารส านกังานอธกิารบด ีแขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 16,351,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบ Cloud แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบพ่นฝอยดว้ยระบบ co-current flow 

(Mini Spray Dryer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 187,413,300                 

รายการระดบัที1่: อาคารการเรียนรูพ้หุวทิยาการ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร หลงั 1 187,413,300                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 70,929,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อดบัเพลงิ อาคารเรียนและปฏบิตัิการคณะ

พลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,568,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 4 แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 5,505,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หลกัของมหาวทิยาลยั แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 5,350,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานพระบรมรูป ร.๔ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,898,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายหลกัภายในมหาวทิยาลยั แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,169,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงยกขอบรางระบายน า้ภายใน มจธ.บางขนุเทยีน 

แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ช ัน้ 1-7 อาคารเรียนปฏบิตัิการคณะ

ทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีแขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน รายการ 1 5,260,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและท่อลอดใตถ้นนภายใน มจธ.บางขนุเทยีน

 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร รายการ 1 34,839,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นช ัน้ดาดฟ้า และหลงัคาคลมุบนัได อาคาร

สมัมนา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,269,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นช ัน้ดาดฟ้า ช ัน้ 5, พื้นช ัน้ดาดฟ้า และพื้น

หลงัคาคลมุบนัได อาคารศูนยเ์ครื่องมอืวทิยาศาสตรเ์พือ่มาตรฐานและ

อตุสาหกรรม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,532,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นช ัน้ดาดฟ้า และหลงัคาคลมุบนัได อาคารจลุ

ชวีวทิยา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,004,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นช ัน้ดาดฟ้า และพื้นหลงัคาถงัเกบ็น า้ อาคาร

จอดรถ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,857,500                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,856,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ ระยะที่ 2 0 5,102,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการพื้นที่บางขนุเทยีน 0 8,788,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนส าหรบั

ภาคตะวนัตกของอาเซยีนเพือ่พฒันาบุคลากรศตวรรษที่ 21 0 30,966,200                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 51,427,500                
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จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 51,427,500                

งบอดุหนุน 51,427,500                

ค่าตอบแทน 246,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 246,300                      

ค่าใชส้อย 397,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 134,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 263,400                      

ค่าวสัดุ 491,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 180,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 283,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 28,500                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,291,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 45,429,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการพฒันา

โรงงานตน้แบบผลติยาวคัซนีและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์ 0 4,862,500                    

สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 52,410,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,172,600                 

โครงการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,172,600                 

การพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,172,600                 

งบอดุหนุน 1,172,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,172,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ โครงการ 0 1,172,600                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,599,200                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 5,599,200                 

บริการวชิาการวจิยัดา้นการคา้และการพฒันา 5,599,200                 

งบอดุหนุน 5,599,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,599,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการวชิาการดา้นการคา้และการพฒันา โครงการ 0 5,599,200                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 15,497,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 15,497,800                

รายจ่ายบคุลากรภาครฐัดา้นการคา้และการพฒันา 15,497,800                

งบอดุหนุน 15,497,800                

เงนิเดอืน 14,993,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 33 14,993,000                   

ค่าใชส้อย 504,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 33 504,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 30,141,000                

บคุลากรไดร้บัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 30,141,000                

จดัศึกษาอบรม 13,090,700                

งบอดุหนุน 13,090,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,090,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายจดัศึกษาอบรม 0 13,090,700                   

จดัประชมุ/สมัมนา 6,528,000                 

งบอดุหนุน 6,528,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,528,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายจดัประชมุ/สมัมนา 0 6,528,000                    

บริหารจดัการองคก์ร 4,322,300                 

งบอดุหนุน 4,322,300                 

ค่าตอบแทน 241,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 33 231,400                      

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 10,000                        

ค่าใชส้อย 3,310,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปปฏบิตัิงาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสอบบญัชี 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงเครื่องปรบัอากาศ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัรถยนต์ 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายประกนัสุขภาพ/ค่ารกัษาพยาบาล 33 823,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตู ้ 2 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 1 10,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 490,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 490,300                      

ค่าวสัดุ 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

ยทุธศาสตรแ์ละสื่อสารองคก์ร 6,200,000                 

งบอดุหนุน 6,200,000                 

ค่าใชส้อย 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการศูนยศึ์กษาวเิคราะหแ์นวโนม้

ดา้นการคา้และการพฒันา 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้ริการและ

ความเชือ่ม ัน่ในการด าเนินงานของสถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และ

การพฒันา (องคก์ารมหาชน) 1 1,000,000                    

ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 243,473,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 35,863,800                

โครงการระบบการประเมนิเพือ่รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู 35,863,800                คดักรองผูม้จีติวญิญาณของความเป็นครู มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้ริงเขา้สู่

วชิาชพี 35,863,800                

งบอดุหนุน 35,863,800                

ค่าตอบแทน 666,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมนาคุณ 0 531,000                      

ค่าใชส้อย 35,197,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,342,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 31,597,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงรบัรอง 0 257,900                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 73,207,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 73,207,500                
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บคุลากรภาครฐัดา้นการเสริมสรา้งความเขม้แขง็มาตรฐานวชิาชพีทางการศึกษา 73,207,500                

งบอดุหนุน 73,207,500                

เงนิเดอืน 72,907,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 409 72,907,500                   

ค่าตอบแทน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อตัรา 1 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 134,401,900              

ผูม้ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศึกษา มคีวามรู ้ความสามารถ และมจีรรยาบรรณ

ของวชิาชพี 134,401,900              

เสริมสรา้งความเขม้แขง็มาตรฐานวชิาชพีทางการศึกษา 134,401,900              

งบอดุหนุน 134,401,900              

ค่าตอบแทน 14,636,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 385,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,530,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรและค่ารกัษาพยาบาล อตัรา 408 6,120,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมนาคุณ 0 2,600,000                    

ค่าใชส้อย 68,423,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 21,820,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,557,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,152,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัและของที่ระลกึ 0 10,223,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัพมิพห์นงัสอื และอืน่ๆ 0 7,730,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงรบัรอง 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการ 0 1,739,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,949,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 1 0 2,207,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,070,000                    

ค่าวสัดุ 454,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 454,700                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,938,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธริางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี (Princess

 Maha Chakri Award Foundation) 0 24,846,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประชมุวชิาการของคุรุสภา โรงเรียน 60 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาวชิาชพีแก่สมาชกิเครือขา่ยพฒันา

วชิาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือขา่ย 50 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนครูที่ปฏบิตัิงานในพื้นที่ทรงงาน สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คน 70 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชพีทางการศึกษา คน 15000 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดังานวนัครู หน่วย 979 8,432,000                    

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 136,524,200              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 105,809,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 105,809,400              

บคุลากรภาครฐัดา้นการส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพ 105,809,400              
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งบอดุหนุน 105,809,400              

เงนิเดอืน 105,509,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 446 105,509,400                 

ค่าตอบแทน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร อตัรา 1 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 30,714,800                

ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพและไดร้บั

คุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ 30,714,800                

การส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพ 30,714,800                

งบอดุหนุน 30,714,800                

ค่าตอบแทน 15,803,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,669,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร อตัรา 276 2,048,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล อตัรา 455 8,455,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเหมาจ่าย 0 3,630,000                    

ค่าใชส้อย 9,030,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,376,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,098,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม โครงการ 0 3,469,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงรบัรอง บาท 0 86,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,774,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 439,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 737,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,597,800                    

ค่าวสัดุ 106,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 106,200                      

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 786,857,500              

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 108,865,000              

โครงการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษา 108,865,000              

การทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 วชิาภาษาไทย ดว้ย

รูปแบบอตันยั 108,865,000              

งบอดุหนุน 108,865,000              

ค่าใชส้อย 108,865,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 810000 108,865,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 25,210,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 25,210,800                

กจิกรรมบริหารบคุลากรของสถาบนัฯ 25,210,800                

งบอดุหนุน 25,210,800                

เงนิเดอืน 23,825,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 56 23,825,800                   

ค่าใชส้อย 1,385,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี/กองทุนประกนัสงัคม 0 1,385,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 652,781,700              

ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 652,781,700              



873 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

กจิกรรมการสรา้งและพฒันาแบบทดสอบทางการศึกษาทีเ่ป็นมาตรฐานระดบัชาติ 8,724,300                 

งบอดุหนุน 8,724,300                 

ค่าใชส้อย 8,724,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 8,724,300                    

กจิกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ 594,307,500              

งบอดุหนุน 594,307,500              

ค่าใชส้อย 594,307,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 594,307,500                 

กจิกรรมการบริหารจดัการ 27,949,900                

งบอดุหนุน 27,949,900                

ค่าตอบแทน 3,301,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 372,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,929,500                    

ค่าใชส้อย 23,354,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 16,683,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายประกนัสุขภาพ/ค่ารกัษาพยาบาล 0 746,000                      

รายการระดบัที1่:   ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ย 

แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 0 4,775,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,294,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 401,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 892,500                      

กจิกรรมส่งเสริมนวตักรรมการทดสอบ เทคนิคการวดัและประเมนิผล 13,300,000                

งบอดุหนุน 13,300,000                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ประกอบ  แขวงทุ่ง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 13,300,000                   

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานการทดสอบระดบัประเทศ 8,500,000                 

งบอดุหนุน 8,500,000                 

ค่าใชส้อย 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 8,500,000                    

มหาวทิยาลยัมหดิล 1,930,293,900            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1,743,153,100            

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 314,000,000              

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 314,000,000              

งบอดุหนุน 314,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 314,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ รายการ 0 314,000,000                 

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 85,086,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 85,086,000                

งบอดุหนุน 85,086,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 85,086,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ รายการ 0 85,086,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 1,336,067,100            

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 1,336,067,100            
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งบอดุหนุน 1,336,067,100            

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 498,434,800                 

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าแหง้สายยางอปุกรณ์ทางการแพทย ์แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสใีนช่องปากชนิดติดผนงั ต าบลศาลายา

 อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เครื่อง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงการสบฟนั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร อนั 120 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่กวา่

 22 ลติร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉาบผวิตวัอยา่งดว้ยโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อแบบใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 353,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า พรอ้ม

เสาน า้เกลอื แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูม ิชนิดหวัปัน่แบบแกวง่ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 476,200                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-86 องศาเซลเซยีส แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 695,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงเพือ่ใชใ้นการเรียนการสอนใน

หอ้งปฏบิตัิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 527,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและวดัความอิม่ตวัของออกซเิจน 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 385,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพดจิติอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงเซลลช์นิดควบคุมกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นดว้ยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสาร พรอ้มติดต ัง้ แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอก

นอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแขนส าหรบัฝึกหดัฉีดยาเขา้หลอดเลอืดด า{{LF}}

 แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ตวั 12 478,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อควบคุมปริมาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละ

ควบคุมอณุหภูม ิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 4,410,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยัระดบั2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 9 5,489,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนความเร็วสูงไม่นอ้ยกวา่20,000 

รอบต่อนาท ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูมแิละความชื้น แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,200,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ฝุ่ นละอองในบรรยากาศขนาด2.5 ไมครอนและ

10ไมครอนชนิดปริมาตร พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูมชินิดสูงและต า่กวา่

อณุหภูมหิอ้ง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ ชนิด -86 องศาเซลเซยีส พรอ้ม

อปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซด ์พรอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสม พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 802,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 133,700                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet ,Class II: 

BSC II) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 288,900                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดกดักร่อน (Acid Cabinet) แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 58,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดติดไฟได ้(Flammable Cabinet) 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคม ี(Fume Hood) แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 185,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งทางชวีภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 418,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัหลายพารามเิตอร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 675,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัระดบัความรอ้นแบบ WBGT แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 428,000                      

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นพรอ้มกวนสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 138,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มชดุถา่ยภาพ (microscope) แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งชนิดควบคุมอณุภูม ิ(Refrigerate 

centrifuge) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดไอกรดชนิดเคลือ่นยา้ยได ้แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะตดักระดูกใบหนา้ดว้ยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,748,300                    

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(4) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 กา๊ซ พรอ้มเครื่องช่วยหายใจ และ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหก์า๊ซระหวา่งดมยาสลบ แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรก์ าลงัสูง แขวงบางยีข่นั 

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลดบวม แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและบริหารร่างกาย แขวงบางยีข่นั เขตบาง

พลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานส าหรบัปัน่มอืและขา แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 256,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกลงึ และเตาเผาวสัดุทางทนัตกรรม แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจเตา้นมดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางติดตามการท างานของสญัญาณชพี แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งอนุภาคพลงังานสูงพรอ้มระบบบงัคบัล  ารงัสชีนิด

ละเอยีดสูงและระบบภาพน าวถิแีบบเอกซเรยส์เตอริโอสโคปิคพรอ้มอปุกรณ์

 แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 112,450,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสโีพสติรอนพรอ้มระบบควบคุม และ

อปุกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสูง พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยพยงุเดนิแบบอตัโนมตัิ แบบใชร้ีโมทคอนโทรล 

แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องการวเิคราะหค์วามผดิปกติ ขณะนอนหลบั แขวงศิริ

ราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 26,900,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิพรอ้มตู ้

ส  าหรบัติดต ัง้เครื่องกระตุกหวัใจแบบอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 8 1,432,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 235,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 792,032,300                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเทพรตัน ์แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 28,616,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบปรบัอากาศ อาคารราชรตัน ์คณะเภสชั

ศาสตร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร งาน 1 47,627,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการภาควชิาปรสติวทิยาและกฏีวทิยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รายการ 1 291,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเมนไฟฟ้าและติดต ัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทยเ์พือ่การ

ขบัเคลือ่นภารกจิศูนยค์วามเป็นเลศิการบริการทางเวชศาสตรช์นัสูตรและ

การสรา้งเสริมสุขภาพชมุชน (ชัน้ 6 ชัน้ 7 ชัน้ 10 และงานระบบวศิวกรรม

หลกั) แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร งาน 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอผูป่้วยสูติกรรม (6SW) ชัน้ 6 อาคาร 1 แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โครงการ 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปโภค 0 652,498,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรกัษา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูง

กวา่ตติยภูมิ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการผ่าตดัรกัษาน า้ค ัง่ในโพรงสมองใน

ผูสู้งอาย ุ(Normal Pressure Hydrocephalus) 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยห์ลอดเลอืดแดงใหญ่วกิฤต 

Siriraj Critical Aortic Center 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการคลงัขอ้มูลและศูนยเ์รียนรูท้างพยาธิ 0 5,000,000                    
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โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 8,000,000                 

การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 0 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 177,140,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,092,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,092,000                

งบอดุหนุน 40,092,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์กส๊ชวีมวล และสารอนิทรียด์ว้ยเทคนิค

โครมาโตกราฟฟ่ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณสมบตัิเชงิความรอ้นของสาร แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,400,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,192,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าลงใตด้นิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร รายการ 1 25,192,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการ Teaching Excellence เพือ่พฒันา

ขดีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอน

ปฏบิตัิการชวีวทิยา ส าหรบัเป็นพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวทิยาลยัใน 0 5,600,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,760,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,760,800                

งบอดุหนุน 27,760,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,760,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและ

เครือขา่ยดา้นการแพทยศิ์ริราช (Siriraj Center of Telemedicine  : 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเภสชัวทิยาเชงิระบบศิริราชสู่ศูนย์

ความเป็นเลศิวจิยัสากล (SISP 2.0) 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 0 22,760,800                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 109,288,000              

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 109,288,000              

งบอดุหนุน 109,288,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 109,288,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ รายการ 0 19,780,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยว

ผูด้อ้ยโอกาส รายการ 0 9,575,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่บูรณะฟ้ืนฟูผูท้ี่มใีบหนา้ ขากรรไกร รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งทนัตสุขภาพแก่ชมุชน รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักฬีา รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวชิาการเพือ่

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น รายการ 0 1,197,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริการวชิาการดา้นสุขภาพ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุม่

เด็กและวยัรุ่นและกลุม่ผูใ้หญ่และสูงอายแุบบครบวงจร รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและ

ป้องกนัภาวะเบาหวานและความดนัเลอืดสูง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา มหาราชนีิเพือ่สุขภาพผูพ้กิารทางการมองเห็น 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยท์นัตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีและหน่วยทนัตกรรมเคลือ่นที่ 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรกัษาผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง 0 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่ส  าหรบันกัเรียนโรงเรียน

ในถิน่ทุรกนัดาร โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบเครื่องส าอางและ

เภสชัภณัฑท์างผวิหนงั 0 5,233,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่ เพือ่ยกระดบั

คุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 0 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยพ์ฒันาผลติภณัฑย์าและ 0 11,253,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 10,000,000                

โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 10,000,000                

ยกระดบัคุณภาพทางทนัตกรรมส าหรบัผูสู้งอายุ 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนศูนยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

อยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐานและครบวงจร 0 10,000,000                   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 1,802,049,400            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 42,398,300                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,288,500                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,288,500                 

งบอดุหนุน 8,288,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,288,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 8,288,500                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 34,109,800                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 34,109,800                

งบอดุหนุน 34,109,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,109,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 34,109,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,467,509,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,467,509,000            

ค่าใชจ่้ายบคุลากร จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,467,509,000            

งบบคุลากร 117,555,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 117,555,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 197 92,444,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 89 8,340,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 94 8,592,000                    
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 29 8,179,400                    

งบอดุหนุน 1,349,953,400            

เงนิเดอืน 1,242,073,400               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1857 1,238,555,400               

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 30 3,518,000                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 88,038,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 427 32,792,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 443 35,743,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 21 2,822,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 107 16,680,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 16,134,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 44 16,134,000                   

ค่าตอบแทน 3,312,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 5 3,312,000                    

รายการระดบัที2่: ขา้ราชการ อตัรา 5 204,000                      

รายการระดบัที2่: ลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 30 3,108,000                    

ค่าใชส้อย 396,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 44 396,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 292,142,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 288,761,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 288,761,700              

งบอดุหนุน 288,761,700              

ค่าตอบแทน 4,657,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 30 286,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 4,371,000                    

ค่าใชส้อย 8,808,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1 2,462,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 40 275,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 25 107,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 3420 5,962,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 34,315,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,427,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,397,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,491,100                   

ค่าวสัดุ 67,960,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 20586 61,758,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,111,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 16822 4,091,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 141,717,600                 

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสูง แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด จ านวน 24 จดุ แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุขบัเคลือ่นและสรา้งภาระเครื่องกลไฟฟ้าแบบเซอรโ์ว   

 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 1,014,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรส์รา้งภาพ 3 มติิ เสมอืนจริง    แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,632,300                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดัเพลาต ัง้    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ เครื่อง 2 995,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑด์า้นวศิวกรรมจราจรและขนส่ง    แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมพ้รอ้มอปุกรณ์ดบัเพลงิ 

อาคาร 52    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,696,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารปฏบิตัิการดา้นเครื่องยนต ์   แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและวเิคราะหท์างไฟฟ้าก าลงั    แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 318,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพจากคอมพวิเตอรแ์บบปฏสิมัพนัธ ์  แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ยส าหรบัความ

ปลอดภยัภายในอาคาร 52 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 622,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัลายทองแดงส าหรบัการสรา้งสรรค์

แผ่นวงจรพมิพ ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ขอ้มูลทางดา้นพลงังาน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 470,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ป้องกนัการโจมตีเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

Education 4.0 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 895,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุซอฟตแ์วรพ์ฒันาสือ่มลัติมเีดยีปฏสิมัพนัธ ์แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 78,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความต่างศกัยข์องผวิอนุภาคและวดัขนาดของ

อนุภาคระดบันาโนเมตร แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนตส์เปกโทรมเิตอร ์แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการซมึผ่านของกา๊ซบนแผ่นฟิลม์ แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้า แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงประจ าหอ้งเรียน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 410,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ เครื่อง 8 166,400                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 120 น้ิว แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร จอ 10 131,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมจดัการขอ้มูลในเครื่องลูกขา่ยในหอ้งปฏบิตัิการ 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 440,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการเคม ีแขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,448,100                    

รายการระดบัที1่: ดจิติอลสตอเรจออสซลิโลสโคป แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 572,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั ขนาด 900 x 1500 x 2350 มม. พรอ้มชดุดกั

ไอสารเคม ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 388,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแม่ขา่ยส าหรบัการประมวลผลทางคณิตศาสตรข์ ัน้สูง

 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 914,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการแขง่ขนัการเขยีนโปรแกรม 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,433,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั  XGA  ขนาด 3000

 ANSI Lumens แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 112,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั  XGA   ขนาด 3500

 ANSI Lumens แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 151,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างน า้ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 7 201,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุมลัติมเีดยีส าหรบัหอ้งเรียน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 406,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยอ์บรมวทิยาการดา้นหุ่นยนตแ์ละเทคโนโลย ี

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร รายการ 11 1,650,600                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม แขวงวงศส์วา่ง เขตบาง

ซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 2,996,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Transmodeler แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร โปรแกรม 1 373,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย ชนิดตัง้โตะ๊ 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 114,600                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ เครื่อง 1 59,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณภาพไฟฟ้าและพลงังาน แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: แขนกลหุ่นยนตข์นาดเลก็ที่ท  างานร่วมกบัคนได ้แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและทดสอบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลล์

แสงอาทติย ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 921,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการควบคุมแบบสมองกลฝงัตวั แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,803,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและทดสอบงานดา้นเทคโนโลยกีารแปลง

ผนัพลงังานไฟฟ้าข ัน้สูง แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,444,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุวดัและวเิคราะหก์ลไกการเผาไหมภ้ายในเครื่องยนต ์

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร  ชดุ 1 1,504,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะรถจกัรยานยนต ์แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบหาค่าความรอ้นของแกส๊ไอเสยี แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบแรงบดิ ขนาด 30 นิวตนั-เมตร แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองอโุมงคล์มส าหรบัศึกษาทางอากาศพลศาสตร ์

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิเพือ่การเรียนรูด้า้นยานพาหนะน า้หนกัเบา

ขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิเพือ่การเรียนรูด้า้นระบบเซลลเ์ชื้อเพลงิ แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการตรวจสอบแบบไม่ท  าลายทางดา้นอากาศ

ยาน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคอมโพสทิอากาศยาน 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมส่ิงสญัญาณแบบไรส้ายในงาน

สถาปตัยกรรม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 319,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึสญัญาณในงานสถาปตัยกรรม แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 169,100                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูลการถา่ยเทความรอ้นในงาน

สถาปตัยกรรม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพความรอ้นในงานสถาปตัยกรรม แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 273,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึความเขม้แสงในงานสถาปตัยกรรม แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลมในงานสถาปตัยกรรม แขวงวงศส์วา่ง

 เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแบบมลัติฟงักช์ ัน่ของคุณสมบตัิอากาศในงาน

สถาปตัยกรรม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 288,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแพคเกจจิ้งดว้ยวสัดุอโลหะ  แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งบรรจภุณัฑส์ าหรบังานเซรามคิ  แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพง์านป้ายก ากบัแพคเกจจิ้งดว้ยระบบองิคเ์จท็  

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพง์านแพคเกจจิ้งดว้ยระบบยูว ี แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัชิ้นงานตวัอยา่งแบบตัง้โตะ๊ที่ควบคุมดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบน าเสนอการสอบวทิยานิพนธข์องนกัศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษา แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ แบบสองหวัฉีดพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ

 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกะลาย CNC พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) แบบ 24 พอรต์ 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 24,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย แขวงวงศส์วา่ง เขตบาง

ซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงหอ้งประชมุ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้  21 ที่น ัง่ แขวงวงศส์วา่ง เขตบาง

ซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 159,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน 32 จดุ แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งบนัทกึเสยีง แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ ชดุ 1 39,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพงแบบมเีครื่องขยายเสยีงในตวั แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ใบ 2 123,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้า แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ตวัจ าลองระบบจ่ายพลงังานแสงอาทติยข์ ัน้สูง แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 998,500                      

รายการระดบัที1่: ตวัประมวลผลระบบจ าลองแบตเตอรี่ข ัน้สูง แขวงวงศส์วา่ง

 เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 984,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ายา่นนาโน แขวงวงศส์วา่ง เขตบาง

ซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพฒันาโรงงานอจัฉริยะส าหรบัอตุสาหกรรม 4.0 แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 972,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุแขนกลอจัฉริยะส าหรบัอตุสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 331,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองระบบควบคุมสายพานการผลติเพือ่การเรียนรู ้

เทคโนโลย ี4.0 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 764,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองแบตเตอรี่ข ัน้สูง แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,123,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจ าลองและวเิคราะหก์ระบวนการหลอ่โลหะ   

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบมาตรวดัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ 3 

เฟส    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,670,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ทดสอบมาตรวดัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ 3 เฟส

   แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจสอบผวิชิ้นงานแบบ 3 มติิ และ

สามารถวดัระยะได ้  แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยความเร็วสูง   แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลผลสญัญาณไฟฟ้าแบบดจิติอลข ัน้สูง   แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,887,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุแหลง่จ่ายไฟฟ้าความแม่นย าสูง   แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 920,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารเคลือ่นที่และการเปลีย่นรูป 3 มติิ    

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: ตูก้นัชื้นส าหรบัเกบ็อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์  แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีทิศันส์  าหรบัสตูดโิอแบบเปลีย่นเลนสไ์ด ้   แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอลแบบเปลีย่นเลนสไ์ด ้  แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานตดัต่อวดีทิศัน ์  แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟใชส้  าหรบัติดต ัง้ในหอ้งสตูดโิอ    แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 384,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งทรงโดมส าหรบัหอ้งบรรยาย 300 ที่น ัง่   แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยอาคารสถาบนัการศึกษาและความร่วมมอื

นานาชาติ   แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ ขนาด 13 ที่น ัง่   

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 191,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงพรอ้มเลนสแ์ละอปุกรณ์ประกอบ   แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัสติก๊เกอร ์ขนาด 24 น้ิว   แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ   แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยอาคารเรียนวทิยาลยันานาชาติ   แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,019,700                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์  แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 880,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้   แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 40 285,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง   แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หอ้ง 1 169,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ไฟเบอรก์ลาส ขนาด 4 ที่น ัง่   แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ไฟเบอรก์ลาส ขนาด 6 ที่น ัง่ แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 147,200                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งรกัษาความปลอดภยั   แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 148,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงดจิติอลพรอ้มแฟลช   แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 44,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1   

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 308,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล    

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพร์ะบบเลเซอรส์ ี  แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เซน็เซอรว์ดัอณุหภูมใินงานสถาปตัยกรรม  แขวงวงศส์วา่ง

 เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์ชนิด Network แบบที่ 2    

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครือขา่ยหลกัขบัเคลือ่นการบริหาร การศึกษาและวจิยัใน

ยคุ 4.0   แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 24,989,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าดูการท างานภายในระบบใบพดัอากาศยาน แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานซอ่มบ ารุง แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุซอ่มเครื่องบนิเลก็เบ็นซนิ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกซอ่มบ ารุงระบบเชื้อเพลงิส าหรบัเครื่องยนตก์งัหนั

กา๊ซ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,880,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุซอ่มบ ารุงระบบเชื้อเพลงิส าหรบัเครื่องยนตลู์กสูบ

อากาศยาน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องมอืวดัภายในหอ้งนกับนิ แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบควบคุมความดนัอากาศยาน แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,820,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฮดรอลกิพื้นฐาน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกต่อสายคอนเน็ตเตอร ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์สาธติการผลติสนิคา้ระบบอตัโนมตัิ แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,083,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกจิกรรมนกัศึกษาสวนปาลม์ อาคาร 40 ปี 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,598,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัพื้นช ัน้ดาดฟ้า อาคารอเนกประสงค ์แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,581,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีโรงอาหารกลาง แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ช ัน้ 2 หอประชมุประดู่แดง แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 633,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาอาคาร 40 ปี มจพ แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 890,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลูว่ิง่และสนามฟตุบอล อาคารปฏบิตัิการ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 4,091,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เกษตร อาหารและสิง่แวดลอ้ม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,258,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการวจิยัเคมขี ัน้สูง แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,944,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอปุกรณ์การแพทยช์ ัน้สูง แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,915,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการระบบควบคุมระยะไกล SCADA 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 778,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานระบบเครือขา่ยเซน็เซอรไ์รส้าย 

แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 838,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเครื่องจกัรกลไฟฟ้าและระบบ

ควบคุมเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ งาน 1 959,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งปฏบิตัิการโครงงานของนกัศึกษา แขวง

วงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งเรียนปฏบิตัิการงานเขยีนแบบ แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการภาษา แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 591,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งท างานและหอ้งปฏบิตัิการออกแบบสือ่การ

เรียนการสอน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์แขวงวงศส์วา่ง เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ช ัน้ 8 อาคารอเนกประสงค ์แขวงวงศส์วา่ง 

เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 732,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการวศิวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏบิตัิงาน

 ภาควชิาครุศาสตรโ์ยธา แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร งาน 1 3,622,700                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,219,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 695,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ 9 879,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การพฒันาบุคลากร บาท 0 644,600                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,380,400                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,380,400                 

งบอดุหนุน 3,380,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,380,400                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 7 3,380,400                    

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5,526,254,000            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,410,700                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,410,700                

การเพิม่ศกัยภาพบคุลากรจากพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,410,700                

งบอดุหนุน 12,410,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,410,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรจากพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 0 12,410,700                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 69,858,400                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 16,170,000                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 7,318,000                 

งบอดุหนุน 7,318,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,318,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทาง 0 7,318,000                    

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน 8,852,000                 

งบอดุหนุน 8,852,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,852,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน 0 8,852,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 53,688,400                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 53,688,400                

งบอดุหนุน 53,688,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,688,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมและวจิยัพฒันาและนวตักรรมในสาขาเป้าหมาย 0 53,688,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 16,111,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 16,111,800                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,111,800                

งบอดุหนุน 16,111,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,111,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 16,111,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอื คน 0 2,686,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,293,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,308,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 8,648,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 2,174,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 493,490,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 192,000,000              

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาแพทย์ 192,000,000              

งบอดุหนุน 192,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 192,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 192,000,000                 

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 8,000,000                 
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การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 0 8,000,000                    

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 35,000,000                

จดัการเรียนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน 35,000,000                

งบอดุหนุน 35,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 0 15,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 258,490,900              

การใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 48,869,800                

งบอดุหนุน 48,869,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 48,869,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงดจิติอล พรอ้มติดต ัง้ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,697,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพดจิติอลแบบ Full HD และระบบเสยีงดจิติอล 

แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์จ าลองภาพแบบ 3 มติิทางการแพทย ์  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัส่งสญัญาณเสยีงไรส้ายระยะไกล  แบบคาดศรีษะ  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัตวัอยา่งชนิดบางพเิศษ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงชนิดควบคุมอณุหภูมไิดแ้บบ

ตัง้โตะ๊ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 810,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งไมโครเพลท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตะกอนหลอดทดลองขนาดเลก็ชนิดควบคุม

อณุหภูมไิด ้ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหแ์ถบสารพนัธุกรรมและ

โปรตีนในตวัอยา่ง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหห์าชนิดของสารและปริมาณสารโดย

ใชห้ลกัการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใตค้วามดนัสูง แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกโปรตีนตามแนวตัง้ พรอ้มเครื่องส่งถา่ยโปรตีน 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนภาพเวสเทริน์บลอท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาดไม่ต า่กวา่ 4 ฟตุ แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 550,000                      



888 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดแผ่นโคเวอรส์ลปิลงบนสไลด ์แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,329,800                    

รายการระดบัที1่: ตูก้รองอากาศใหป้ราศจากเชื้อพรอ้มอปุกรณ์  แขวงวงัใหม่

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 940,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา เลนสช์นิดพเิศษ  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 7 945,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองอากาศ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อควบคุมอณุหภูมติ า่  แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 710,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้พาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ในบรรยากาศของกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารรหสัสารพนัธุกรรม  แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,560,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ้มสแีผ่นสไลดอ์ตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัตาแบบมอืถอื แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและประเมนิการฟ้ืนฟูระบบการทรงตวั แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารหลกัสูตร แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,191,000                    

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 209,621,100              

งบอดุหนุน 209,621,100              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 174,621,100                 

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหเ์ซลลแ์บบอตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัแยกและเพาะเลี้ยงเซลลใ์นระบบปิดแบบ

อตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเพาะเลี้ยงเซลลป์ระสทิธภิาพสูง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกเซลลจ์ากชิ้นเน้ือพรอ้มระบบควบคุมอณุหภูม ิ

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เพือ่การรกัษาโรคมะเร็งดว้ยการปลูกถา่ยไข

กระดูกข ัน้สูง  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามผดิปกติของยนีส าหรบังานดา้นโลหติ

วทิยา  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเลี้ยงหนูไมซภ์ายใตส้ภาวะปลอดเชื้อพรอ้มเครื่อง

ควบคุมอากาศ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุศูนยร์วมหวัจ่ายแกส๊ทางการแพทย ์ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชัน้วางอาจารยใ์หญ่ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ช ัน้ 30 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: โครงรองรบัอาจารยใ์หญ่  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 30 598,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็ภาพพรอ้มประมวลผลแบบดจิติอลในระบบ

เครือขา่ย  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,680,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบแสดงผลงานปฏบิตัิการผ่านระบบเครือขา่ยดจิติอล 

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: เครนถา่ยภาพและกลอ้งถา่ยภาพแบบดจิติอลพรอ้ม

อปุกรณ์  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบถา่ยทอดสญัญาณไฟเบอรอ์อฟติดและระบบสือ่สาร

ภายใน  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 4 530,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มติดต ัง้  แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและเกบ็ขอ้มูลทะเบยีนอาจารยใ์หญ่  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสูง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 19,952,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งแบบอตัโนมตัิ ส าหรบั LCMSMS  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,412,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะในเลอืดและปสัสาวะดว้ย

เทคนิค ICP-MS แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิควบคุมดว้ย

คอมพวิเตอร ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตัิพรอ้ม

ตรวจวเิคราะห ์ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ - 20  องศา แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็น า้ยาตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีแขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อภายใตก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ชนิด 4 องศาเซลเซยีส ประตูกระจก   แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนควบคุมอณุหภูม ิ  แขวงวงัใหม่

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายผนงัเซลลโ์ดยใชค้วามถีสู่ง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเน้ือเยือ่ขนาดไมโครเมตร    แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อชนิด class II   แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดอากาศส าหรบัการยอ้มเน้ือเยือ่ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท  แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปฏกิรณ์ชวีภาพเลี้ยงอวยัวะแบบท่อ แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,672,900                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมพีรอ้มระบบดูดควนัและไอระเหยสารเคมี

แบบไรท้่อ   แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสาร   แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนห์วักลบัชนิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุ

ประมวลผล  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 550,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ -86 องศาเซลเซยีล แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 4,000,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบกระจายสญัญาณหลกั แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบรบัส่งสญัญาณภาพดจิติอล พรอ้มติดต ัง้ แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,611,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดนัสูงพรอ้ม

แมสสเปคโตรมเิตอรช์นิดความละเอยีดสูง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมและวเิคราะหส์ารพนัธุกรรม แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งฟลูออเรสเซน็ตแ์บบมลัติสเปคตรมัส าหรบัถา่ยภาพ

สไลดเ์น้ือเยือ่แบบอตัโนมตัิ พรอ้มโปรแกรมวเิคราะหผ์ลเชงิปริมาณ แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 10,700,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกปฏบิตัิการผ่าตดัตอ้กระจก โดยจ าลองใหเ้สมอืน

จริง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกปฏบิตัิการผ่าตดัจอประสาทตา โดยจ าลองให ้

เสมอืนจริง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกปฏบิตัิการตรวจจอประสาทตาทางออ้ม โดย

จ าลองใหเ้สมอืนจริง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 35,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 4,193,509,300            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 4,193,509,300            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรจดัการเรียนการสอน 4,193,509,300            

งบบคุลากร 698,846,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 678,245,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนอตัราเดมิ + เลือ่นข ัน้ อตัรา 889 475,225,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 33 1,486,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 526 50,977,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 526 50,922,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 402 98,232,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ อตัรา 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 1,389,500                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,601,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 65 20,601,700                   

งบอดุหนุน 3,494,662,600            

เงนิเดอืน 3,357,793,600               

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 2016 161,456,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนอตัราเดมิขา้ราชการที่เปลีย่นสถานภาพ อตัรา 1105 955,370,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนอตัราใหม่ขา้ราชการที่เปลีย่นสถานภาพ อตัรา 5 2,241,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนอตัราเดมิ + เลือ่นข ัน้ อตัรา 4938 2,238,725,000               

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 109,513,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 1184 109,513,200                 

ค่าตอบแทน 26,770,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 39 3,744,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 87 8,188,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 151 14,838,000                   

ค่าใชส้อย 585,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 585,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 740,872,900              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 411,670,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 229,498,900              

งบอดุหนุน 229,498,900              

ค่าสาธารณูปโภค 77,381,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 77,381,000                   

ค่าวสัดุ 35,670,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 35,670,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 26,228,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบเยอืกแขง็ระดบั Pilot แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้ออตัโนมตัิแรงดนัสูง (autoclave) แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืชนิดคลืน่ความถีสู่ง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอเิลค็โทรฟอเรซสิอตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นหลอดทดลองแบบแหง้ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารตวัอยา่งโดยใชส้ารปริมาณนอ้ย(High 

 Performance Liquid Chromatrography, HPLC ) แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ความละเอยีด 4 ต าแหน่ง แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งชนิดมเีครื่องท าความเยน็ แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 598,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพพรอ้มเกบ็ขอ้มูลของแผ่น TLC/HPTLC 

ภายใตแ้สง UV (TLC/HPTLC Visualizer) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 1,552,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูมพิรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้รองอากาศสะอาด แบบเป่าลมในแนวดิ่ง (Polymerase

 Chain Reaction Cabinet; PCR cabinet) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีสขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

1300 ลติร     แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูท้ิ้งซาก  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่ง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีซองอตัโนมตัิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสญัญาณชพี แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดผงอะคริลคิ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อและอบแหง้แรงดนัสูง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดมสลบสตัวท์ดลอง  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารดว้ยเทคนิคลคิวดิโครมาโตรกราฟฟีความ

ดนัปานกลาง แบบ Preparative  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,300,500                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส าหรบัการเรียนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,102,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง  แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของร่างกาย แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ออกก าลงักายที่ไม่ใช่ไฟฟ้า แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 577,800                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานระบบแรงลม แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพเจลพรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์(Gel 

doccumentation) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,588,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการวจิยัและการเรียนการ

สอน  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร หลงั 1 34,588,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 55,631,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษา 0 11,782,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัทางวทิยาศาสตรไ์ทย- 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติอาหาร

และการเกษตรโดยใชนิ้วเคลยีรเ์ทคโนโลยี 0 1,362,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการผลติสตัวท์ดลองกลุม่ไพรเมทเพือ่

รองรบังานดา้นชวีการแพทย์ โครงการ 0 27,787,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพศูนยส์ตัวท์ดลอง โครงการ 0 12,600,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ(ฮาลาล) 182,171,500              

งบอดุหนุน 182,171,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 182,171,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพธุรกจิ

สนิคา้และบริการฮาลาล โครงการ 0 79,128,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยฮีาลาลของประเทศ โครงการ 0 103,042,900                 

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 36,501,200                

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 36,501,200                

งบอดุหนุน 36,501,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 36,501,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคมและวารสาร 0 75,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ 0 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการพฒันารายวชิาดว้ยสือ่การสอน

แบบออนไลนแ์ละการจดัการเรียนการสอนผ่านช่องทาง MOOC โครงการ 0 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการความร่วมมอืทางวชิาการดา้นสตัว

ศาสตร ์นิเวศวทิยา และศิลปวฒันธรรม 0 21,765,500                   

 ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 74,746,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 74,746,600                
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งบอดุหนุน 74,746,600                

ค่าสาธารณูปโภค 26,470,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 26,470,400                   

ค่าวสัดุ 7,407,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,407,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,004,300                   

รายการระดบัที1่: ชดุเลเซอรม์ลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบเยอืกแขง็ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบสวมหวั คลืน่ UHF ระบบดจิติอล 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอืและแบบหนีบเสื้อ คลืน่ UHF

 ระบบดจิติอล แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดิโีอชนิดความละเอยีดสูง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งถา่ยท ารายการเสมอืน  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,949,600                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยท าภาพยนตรแ์บบ 4K พรอ้มเลนส ์ แขวงวงัใหม่

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขาต ัง้กลอ้งส าหรบัถา่ยท าภาพยนตร ์ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมการปรบัสสี  าหรบังาน Post-Production 

ภาพยนตร ์ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟเดยไ์ลท ์(Daylight) ส าหรบัถา่ยท าภาพยนตร ์แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟแฟลชส าหรบัถา่ยภาพนอกสถานที่ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนิบงัคบัวทิยตุิดกลอ้ง (Drone)  แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 152,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตดัต่องานแบบ NLE (Nonlinear) แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,094,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,800,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,864,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคมและวารสาร 0 20,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) ทุน 0 340,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งบณัฑติเกษตรแนวใหม่เพือ่การ

พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื โครงการ 0 25,503,300                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 213,954,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 213,954,700              

งบอดุหนุน 213,954,700              

ค่าสาธารณูปโภค 40,494,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 40,494,800                   

ค่าวสัดุ 20,922,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 20,922,000                   
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 81,760,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลองดว้ยPCR

  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะห ์โดยวธิ ีHPLC แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอณุหภูมิ

ชนิดต ัง้พื้น แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตรกราฟ่ี แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง แขวงวงัใหม่

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,391,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมไิดแ้บบตัง้โตะ๊ แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองการวดัรงัสแีกมมาดว้ยระบบ MCA แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองการศึกษารงัสเีบตา้และการสะทอ้นกลบั

หมด แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้นขนาดใหญ่ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เตา 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจน แบบพกพา แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความน าไฟฟ้า แบบพกพา แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักรดด่าง แบบพกพา แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสมัประสทิธิ์การขยายตวัเน่ืองจากความรอ้น  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารประกอบดว้ยรงัสเีอกซ ์(XRD) แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชื แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,178,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส่์องดูหวักลบัพรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารชวีโมเลกลุโปรตีนใหบ้ริสุทธิ์ แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหธ์าตุในตวัอยา่งชนิดพกพา แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกรองแรงดนัสูง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลองเรื่องระบบเซอรโ์ว แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความตา้นทานไฟฟ้าของช ัน้ดนิ แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองปัม๊แบบหมนุเหวีย่ง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ญัญาณการส ัน่สะเทอืน (Signal 

Analyzer) และอปุกรณ์เสริม แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัความเคน้และการเคลือ่นตวัของตวัอยา่ง 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์มิพแีดน๊ซ ์แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัค่าการแผ่รงัสคีวามรอ้น (Thermal Imager) 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส่์องดูหวักลบัระดบังานวจิยั พรอ้มชดุ

บนัทกึภาพระบบดจิทิลั แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารเลี้ยวเบนรงัสเีอกซ ์(X-Ray 

Diffraction) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมสรา้งแบบจ าลอง 3 มติิ อาคารดว้ยขอ้มูล Point

 cloud แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสเปกตรมัของวตัถทุี่มแีสงในตวัเอง แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวเิคราะหป์ริมาณอนิทรียค์ารบ์อน (Total 

Organic Carbon)  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,575,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสเปกโตมเิตอรป์ระกอบ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบจ าลองแสงอาทติยท์ี่ระดบัพื้นผวิโลกส าหรบัการ

ตรวจสอบเซลลสุ์ริยะ แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณไอออน แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,220,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหเ์จล แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัพื้นที่ผวิและความพรุนของตวัอยา่ง  แขวงวงัใหม่

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,362,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุปัม๊สุญญากาศแบบเทอรโ์บโมเลคิวลารส์  าหรบัระบบ

ระเหยสารดว้ยล าโมเลกลุ แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลาย ระบบแม่เหลก็ แบบ 3 ช่อง ขนาด 

5 ลติร แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารละลายแบบ 3 ทศิทาง แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างส่งคลืน่ความถีสู่ง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหลอมสูญญากาศชนิดความถีสู่ง (Inductive 

Remelting Unit) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,959,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์มบตัิทางเคมไีฟฟ้าระบบโพเทนชิ

โอสแตท/กลัวานอสแตท พรอ้มอมิพแีดนซแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพรอ้มชดุก าจดัไอสารเคม ีแขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 395,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 29 1,305,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารพนัธุกรรมแบบแนวนอน  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 180,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวจิยัเพือ่ความปลอดภยัและสุขชวีอนามยั 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 40,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,777,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสมาคมและวารสาร 0 40,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) ทุน 0 20,236,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพนัธกจิสมัพนัธก์บัภาคอตุสาหกรรม โครงการ 0 3,500,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระจฑุาธุชราชฐาน 0 4,000,000                    

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2,096,903,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 115,103,900              

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 22,573,900                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคม ในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 22,573,900                

งบอดุหนุน 22,573,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,573,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 22,573,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 159,000                   

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 159,000                   

งบอดุหนุน 159,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 159,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 159,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 92,371,000                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 92,371,000                

งบอดุหนุน 92,371,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 92,371,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 92,371,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 138,822,600              

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 138,822,600              

ผลติและพฒันาก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 138,822,600              

งบอดุหนุน 138,822,600              

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนและหอ้งปฏบิตัิการ พรอ้มติดต ัง้

ครุภณัฑ ์12 หอ้ง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 137,822,600                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการ พฒันารูปแบบขอ้สอบวดัระดบั

มาตรฐานภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรในภาคอตุสาหกรรม S - Curve โครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการ ยกระดบัแรงงานไทยใน

ภาคอตุสาหกรรม ใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึ้น เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ โครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการ ก าลงัคนตน้แบบ KOSEN (5 ปี) 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการภาคอตุสาหกรรมตามนโยบายรฐับาล (KOSEN

 vocational Demonstration Schoolfor 21 century) โครงการ 0 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการ ผลติและพฒันาก าลงัคนระดบั

อาชวีศึกษาและอดุมศึกษาตามความตอ้งการของประเทศ (ปริญญาตรี โครงการ 0 50,245,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทรพัยากรบุคคล

ตามโครงการยกระดบัคุณภาพหลกัสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 

ส าหรบัสาขาวชิาอตุสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชวีะพรีเมีย่ม) โครงการ 0 43,577,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,448,881,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,448,881,000            

บคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,448,881,000            

งบบคุลากร 156,192,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 156,192,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 223 113,817,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 123 11,502,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 131 11,838,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 63 17,957,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 1,077,500                    

งบอดุหนุน 1,292,688,600            

เงนิเดอืน 1,189,456,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1504 1,189,456,200               

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 103,232,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 445 37,900,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 467 38,839,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร อตัรา 176 26,492,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 394,095,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 391,100,000              

จดัการเรียนการสอน 391,100,000              

งบอดุหนุน 391,100,000              

ค่าสาธารณูปโภค 105,052,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 72,651,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 28,928,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 3,472,200                    

ค่าวสัดุ 65,595,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 65,595,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 160,248,300                 

รายการระดบัที1่: รถส าหรบัลงพื้นที่ฝึกงาน แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั

 กรุงเทพมหานคร คนั 1 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งนวตักรรมบริการและสนบัสนุนระบบ

สารสนเทศที่พอเพยีงส าหรบัสถาบนักา้วสู่ 1 ใน 10 ของภูมภิาคอาเซยีนในปี

 2020 (ระยะที่ 3) แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลดอ์ี

มสิช ัน่ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการแทรกผ่านความรอ้นในอาหาร แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,055,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองแขนกลอตุสาหกรรมพรอ้มซอฟตแ์วรจ์ าลอง

งานแขนกลงานอตุสาหกรรม แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบติดผนงั พรอ้มอปุกรณ์ แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 36 909,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 424,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพอากาศเอนกประสงค ์พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 162,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเสยีง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 264,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั เครื่อง 1 21,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมคิวามชื้น พรอ้มอปุกรณ์ แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 56,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั เครื่อง 2 72,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบเครื่องมอืวดัเสยีง แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุขดลวดวดัค่าอณุหภูม ิThermocouple แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 10,100                        

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดบรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,000 กโิลกรมั 

พรอ้มอปุกรณ์และค่าติดต ัง้ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั ชดุ 1 1,979,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการส าหรบัการเรียนการสอนและการ

สาธติดา้นการประกอบอาหาร แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั ชดุ 1 34,962,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุการฝึกออกแบบและจ าลองสภาพทางสวนศาสตร ์

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 470,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  180

 น้ิว แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จอ 6 211,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวดัโครงสรา้งอะตอม แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบตัิการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัอณุหภูมแิละความดนั

 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,001,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองสญัญาณแผงเซลลสุ์ริยะ ขนาด 15,000 วตัต ์

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 738,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโตรฟลูออโรมเิตอร ์แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวดัแรงขนาดส าหรบัวเิคราะหก์ารเดนิและศึกษาความ

สมดุล แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 999,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเขม่า แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั ชดุ 1 385,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบเสมอืนจริง แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเทคโนโลยกีารวดั ควบคุมและระบบถา่ย

อตัโนมตัิในอตุสาหกรรม แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,498,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบสายดนิ แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,926,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเอน็ เอม็ อาร ์ความถี ่500 เมกะเฮริส์ (Nuclear 

Magnetic Resonance Spectrometer 500 MHz) แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าตูเ้มนไฟฟ้า พรอ้มติดต ัง้ ของอาคาร

ส านกับริการคอมพวิเตอร ์แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,002,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารเรียน 2 ชัน้ อาคาร สถ.2 และ

อาคาร สถ.3 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั รายการ 1 9,930,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนและหอ้งน า้ อาคารภาควชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 988,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งปฏบิตัิการ อาคารปฏบิตัิการ

วศิวกรรมอตัโนมตัิ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,898,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารปฎบิตัิการพเิศษจอมไตร   แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 7,779,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิเนเซยีม 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั

 กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,392,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร 

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 4,173,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงถา่ยภาพยนตร ์1 ระยะที่ 1 แขวง

ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,789,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบ หอ้งนิทรรศการ และ

หอ้งบรรยาย ช ัน้ 1 อาคาร สถ.3 ภาควชิาสถาปตัยกรรมและการวางแผน 

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,303,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งปฏบิตัิการ 1 อาคารภาควชิา

วศิวกรรมเครื่องกล แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 509,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนเพาะช าเทคนิคเกษตร แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,299,000                    

รายการระดบัที1่: งานตกแต่งภายในหอ้งโดยสารลฟิท ์อาคารกรมหลวง

นราธวิาสราชนครินทร ์แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 492,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้และทางเขา้ ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 650,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวจิติรศิลป์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,337,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคาร คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีแขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 3,629,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิส่วนกลางช ัน้ 4 อาคารปฏบิตัิการ

วศิวกรรมศาสตร ์2 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 633,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารปฏบิตัิการออกแบบรวมและบริการ

เชงิบูรณาการ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 967,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุและสมันานานาชาติ คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีแขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั รายการ 1 2,503,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งพกัอาจารย ์และหอ้งปฏบิตัิการวจิยั 

อาคาร CCA ฝัง่วศิวกรรมเกษตร แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั รายการ 1 722,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,582,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันกัศึกษา 3-6 แขวงลาดกระบงั เขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร รายการ 1 7,582,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 925,900                      
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รายการระดบัที1่: โรงเรือนผลติพชื แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั รายการ 1 925,900                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 694,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 บาท 0 694,200                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,995,800                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 1,995,800                 

งบอดุหนุน 1,995,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,995,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนกจิกรรมบริการวชิาการ บาท 0 1,995,800                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนกจิกรรมศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา 147,864,500              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 33,753,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 33,753,900                

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 33,753,900                

งบอดุหนุน 33,753,900                

เงนิเดอืน 28,221,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ 55 28,221,900                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวอาจารยพ์เิศษชาวต่างประเทศ คน 4 2,400,000                    

ค่าตอบแทน 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่ง 9 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

ค่าใชส้อย 36,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 4 36,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 114,110,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 104,423,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 104,423,500              

งบอดุหนุน 104,423,500              

ค่าตอบแทน 8,758,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษ 0 6,158,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,752,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 648,000                      

ค่าใชส้อย 10,615,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องดนตรี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด 0 2,066,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถ 0 792,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 239,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลสวน 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าฝึกอบรมสมัมนา 0 739,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาลฟิต์ งาน 0 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวก งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ งาน 0 126,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การเรียนการสอน งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารและที่ดนิราชพสัดุ 0 949,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาระบบสารสนเทศดา้นบริหารจดัการ 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,000,000                    

ค่าวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 48,139,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีแกรนดเ์ปียโน แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ส าหรบัเกบ็ของ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 20 149,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊สนาม แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 607,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีเปียโนไฟฟ้า แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร หลงั 12 804,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีวโิอลา แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีเชลโล แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 2 870,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีดบัเบลิเบส แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีไวโอลนิ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีกตีาร ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 2 860,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีไวปราโฟน แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีมารินบา แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 2 1,510,000                    

รายการระดบัที1่: คนัชกัไวโอลนิ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั คนั 9 900,000                      

รายการระดบัที1่: คนัชกัวโิอลา แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร คนั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: คนัชกัเชลโล แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร คนั 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: คนัชกัดบัเบลิเบส แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั คนั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีไทย แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ชดุ 1 252,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีทูบา แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 3 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบันกัแสดง แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ตวั 150 525,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ชมคอนเสริต์ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ตวั 300 2,112,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ตวั 150 583,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ชดุ 20 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีแกรนดเ์ปียโนไฟฟ้า แขวงบางยีข่นั เขตบาง

พลดั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ตวั 25 327,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีสากล แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ชดุ 1 2,482,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ระบบเสยีงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชยี แขวง

บางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,352,400                   
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รายการระดบัที1่: ชดุระบบแสงสวา่งหอแสดงดนตรีไทยและเอเชยี แขวงบาง

ยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,327,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุเสริมประสทิธภิาพส าหรบัหอ้งบนัทกึเสยีง แขวงบางยี่

ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,934,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีออแกนท่อลม แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดนตรีฟลตุ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั ชดุ 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,410,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบอคูสติกส าหรบัอาคารกลัยาณินคีตการ 

แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร งาน 1 826,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่เพือ่ด าเนินการก่อสรา้งศูนยว์ทิยคีตศิลป์

คลองหลวง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 8,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์และหอ้งควบคุมระบบ

โสตทศันูปกรณ์อาคารอ านวยการ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั งาน 1 895,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบอคูสติกส าหรบัหอ้งเรียนอาคารศูนยเ์รียนรู ้

และสนัทนาการ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,139,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษา 0 18,000,000                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,287,100                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,287,100                 

งบอดุหนุน 3,287,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,287,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 3,287,100                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6,400,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6,400,000                 

งบอดุหนุน 6,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 6,400,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 589,966,900              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,000,000                

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,330,600                 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 7,330,600                 

งบรายจ่ายอื่น 7,330,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกนัอยา่งสนัติ

ของสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 7,330,600                    

โครงการศึกษาและพฒันาเพือ่สรา้งชมุชนชายแดนใตต้น้แบบ 10,669,400                

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,669,400                

งบรายจ่ายอื่น 10,669,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการสนบัสนุนบทบาทวทิยาลยัชมุชน

ในการส่งเสริมอาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 10,669,400                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,911,500                 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 6,911,500                 

สนบัสนุนวทิยาลยัชมุชนในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 6,911,500                 

งบรายจ่ายอื่น 6,911,500                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น

การท่องเที่ยวและบริการ 0 6,911,500                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,130,100                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,130,100                 

การวจิยัและสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานในการตอบโจทยข์องชมุชน 2,130,100                 

งบอดุหนุน 2,130,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,130,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์าร

สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของชมุชน 5 โครงการ โครงการ 5 2,130,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,718,200                 

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 3,718,200                 

การพฒันาตน้แบบนวตักรรมอาหารและสนิคา้เกษตร 3,718,200                 

งบรายจ่ายอื่น 3,718,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการผลติและการคา้ผลไม ้ โครงการ 0 3,718,200                    

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 2,000,000                 

ยกระดบัดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันารูปแบบสนิคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว โครงการ 0 2,000,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 16,750,200                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเดก็ปฐมวยั 1,300,000                 

พฒันาศกัยภาพเดก็ปฐมวยั 1,300,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,300,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั โครงการ 0 1,300,000                    

โครงการพฒันาเครือขา่ยการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนและการเรียนรูต้ลอดชวีติผา่นแหลง่

เรียนรูใ้นพื้นทีแ่ละชมุชน 15,450,200                

พฒันาศกัยภาพแหลง่เรียนรูเ้พือ่ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีติ 15,450,200                

งบรายจ่ายอื่น 15,450,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่เรียนรูเ้พือ่

ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีติ 0 15,450,200                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 14,506,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 14,506,700                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,506,700                

งบอดุหนุน 14,506,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,506,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 1600 14,506,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 1600 8,544,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 1600 2,473,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 1600 668,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 1600 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 1600 1,380,300                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,000,000                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 3,000,000                 

การพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 3,000,000                 
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งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการฝึกอบรมอาชพีส าหรบัคนในชมุชน โครงการ 0 3,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 248,926,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 248,926,000              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรส านกังานสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 134,228,200              

งบบคุลากร 97,039,800                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 12,423,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 39 12,056,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 367,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 84,616,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 316 84,616,200                   

งบด าเนินงาน 37,188,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,188,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 13 489,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของ อตัรา 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ (ภาคใต)้ อตัรา 64 810,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัพนกังานราชการ

ผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ (ภาคใต)้ อตัรา 56 2,268,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 577,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 46 9,438,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 46 3,249,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 34 6,188,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 46 19,429,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 46 3,249,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของภาคเอกชน อตัรา 33 16,179,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 7 523,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 817,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 14 817,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 316 2,790,000                    

ค่าใชจ่้ายบคุลากรวทิยาลยัชมุชน 114,697,800              

งบบคุลากร 114,697,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 114,697,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 320 96,481,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 198 17,136,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้น

ที่พ่เิศษ (ภาคใต)้ อตัรา 64 1,080,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 274,024,200              

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 263,024,200              

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 263,024,200              

งบด าเนินงาน 240,834,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 235,141,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 9,310,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 130,647,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 6,436,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,691,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 300 22,230,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 0 3,026,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ เครื่อง 0 8,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 23 6,831,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,967,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,300,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 26,836,200                   

ค่าสาธารณูปโภค 5,692,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,342,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 345,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 699,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 306,000                      

งบลงทนุ 1,689,400                 

ครุภณัฑ์ 1,689,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,689,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2  แขวงดุสติ เขตดุสติ

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 68 258,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 68 748,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

งบอดุหนุน 1,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่น 0 1,200,000                    

งบรายจ่ายอื่น 19,300,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการพฒันาคุณภาพ/มาตรฐานการจดั

การศึกษาวทิยาลยัชมุชน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการจดัหลกัสูตรพฒันาอาชพี 0 9,000,400                    

ผลงานท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม 1,500,000                 

การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 0 1,500,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 9,500,000                 
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การเผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการแก่ชมุชน 9,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการใหบ้ริการวชิาการแก่ชมุชน 0 9,500,000                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4,275,945,300            

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 33,059,000                

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 33,059,000                

ยกระดบัและพฒันาศกัยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ดว้ยตน้แบบเทคโนโลยกีารผลติทางการเกษตร 33,059,000                

งบอดุหนุน 33,059,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 33,059,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัและพฒันาศกัยภาพเกษตรกรไทยสู่การ

เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดว้ยตน้แบบเทคโนโลยกีาร

ผลติทางการเกษตร รายการ 0 33,059,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 292,764,900              

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 72,419,500                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 72,419,500                

งบอดุหนุน 72,419,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 72,419,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม รายการ 0 72,419,500                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 91,940,000                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 91,940,000                

งบอดุหนุน 91,940,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 91,940,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ รายการ 0 91,940,000                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 128,405,400              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 128,405,400              

งบอดุหนุน 128,405,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 128,405,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง รายการ 0 128,405,400                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 174,963,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 174,963,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้และดา้นวจิยัเพือ่

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 174,963,800              

งบบคุลากร 25,681,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 25,681,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 24 11,880,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 44 13,055,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า รายการ 0 745,800                      

งบอดุหนุน 149,282,300              

เงนิเดอืน 149,282,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 252 149,282,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 49,893,000                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 38,093,000                

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 38,093,000                

งบอดุหนุน 38,093,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 38,093,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รายการ 0 38,093,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน รายการ 0 20,177,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,212,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน รายการ 0 2,978,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน รายการ 0 3,102,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน รายการ 0 5,622,700                    

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 11,800,000                

บริหารจดัการจดัอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี 11,800,000                

งบอดุหนุน 11,800,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเกษตรเพือ่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอยา่งย ัง่ยนื โครงการ 0 11,800,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 157,838,400              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 65,033,400                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 65,033,400                

งบอดุหนุน 65,033,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,033,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยส์ถานการณ์จ าลองทางการแพทยท์หาร 

วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฏุเกลา้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี รายการ 1 17,033,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ รายการ 0 48,000,000                   

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 76,805,000                

ด าเนินการใหส้ตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 76,805,000                

งบอดุหนุน 76,805,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 337,700                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตู ้ 10 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเปิดทบึพรอ้มกญุแจลอ็คแผ่นช ัน้ปรบัระดบัสูง-ต า่ได ้

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (โนต้บุค้) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรท์ี่มปีระสทิธภิาพสูง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เเท็บเลต็คอมพวิเตอรร์ะบบสมัผสั  แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุอากาศยานส ารวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 63,500                        

รายการระดบัที1่: แบตเตอรี่ส  ารอง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 7,200                         

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการชวีนิรภยั ระดบั 2 แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 15,000,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 61,467,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการวชิาการทางดา้นการสตัวแพทย์ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันา

ทางดา้นสตัวแพทยเ์พือ่จดัการโรคพษิสุนขับา้ โครงการ 0 31,467,300                   

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 16,000,000                

จดัการเรียนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน 16,000,000                

งบอดุหนุน 16,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น รายการ 0 16,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 2,973,237,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 2,971,575,700            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ดา้นสงัคมศาสตร ์และบริการวชิาการ 2,971,575,700            

งบบคุลากร 252,522,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 252,522,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 233 123,285,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 168 13,527,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 369 109,485,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า รายการ 0 6,225,100                    

งบอดุหนุน 2,719,052,900            

เงนิเดอืน 2,682,453,000               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 4785 2,168,043,600               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 1224 100,214,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิ TOP UP อตัรา 413 348,192,600                 

รายการระดบัที1่: ตอบแทนขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ อตัรา 860 66,002,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,512,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 56 20,512,600                   

ค่าตอบแทน 15,583,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 33 3,168,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 143 10,518,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 24 553,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ อตัรา 2 192,000                      

รายการระดบัที1่: ตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ ของ อตัรา 11 1,152,000                    

ค่าใชส้อย 504,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสงัคม อตัรา 56 504,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,662,200                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,662,200                 

งบบคุลากร 778,600                   

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 778,600                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2 778,600                      

งบอดุหนุน 883,600                   

เงนิเดอืน 883,600                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2 883,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 594,188,300              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 18,654,400                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 18,654,400                
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งบอดุหนุน 18,654,400                

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ รายการ 0 5,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 13,654,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 1,919,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 2,079,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 9,654,800                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 493,988,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 493,988,000              

งบอดุหนุน 493,988,000              

ค่าจา้งช ัว่คราว 36,085,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 129 34,924,700                   

รายการระดบัที1่: ประกนัสงัคมฝ่ายนายจา้ง 0 1,161,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 95,743,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 13,121,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 14,199,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 68,421,700                   

ค่าวสัดุ 63,210,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา รายการ 0 63,210,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 151,191,600                 

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้กระเป๋าหิ้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot Air Oven)  แขวงลาดยาว  เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณเยือ่ใย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนโ์พลาไรซร์ะดบังานวจิยั พรอ้มชดุ

บนัทกึภาพระบบ Digital   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเขยา่ควบคุมอณุหภูมขินาดกลาง 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่เติมปริมาณสารพนัธุกรรม แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูม ิแขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ -80 องศาเซลเซยีส แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 959,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 2 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเยือ่แบบวอรเ์ลยบ์ทีเตอร ์แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,464,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอไรดแ์ละซลัเฟอร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารแบบสูญญากาศ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกวนและใหค้วามรอ้น (Hot Plate and Stirrer) 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion)

  ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่สารละลายที่มคีวามเป็นกรดสูง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสแีบบตัง้โตะ๊ระบบสเปคโตรโฟโตมเิตอร ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วและทศิทางกระแสน า้ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเน้ือสมัผสั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัปฏกิรณ์ชวีภาพแรงเฉือนต า่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็ 0-4 องศาเซลเซยีส แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็ -20 องศาเซลเซยีส แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นชนิดถาด แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัน า้อสิระของอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างควบคุมอณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัหมกัขนาด 10 ลติร พรอ้มชดุควบคุมพเีอช อณุหภูม ิ

และออกซเิจนที่ละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 844,300                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ควบคุมอณุหภูม ิ(Shaker Incubator)  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโฮโมจไินเซอร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืดส าหรบัสารปริมาตรนอ้ย แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหต์วัอยา่งดว้ยเทคนิคไม่ท  าลายตวัอยา่ง 

(NIR) ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็หมนุเวยีน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 139,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้พื้น

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 988,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารพนัธุกรรมดว้ยกระแสไฟฟ้าแนวตัง้ขนาด

ใหญ่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอโรฟิลด ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอเิลคโตรโฟริซสิที่ใชแ้ยกตวัอยา่งในแนวตัง้ ขนาด 33 

cm แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 303,900                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวเิคราะหห์มู่ฟงักช์ ัน่โดยใชแ้สงยูว-ีวซิเิบลิ 

(UV-Visible Spectrophotometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคลสัเตอรส์  าหรบัการค านวณปฏกิริิยาข ัน้สูง แขวง

ลาดยาว ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัทางเคมไีฟฟ้าแบบหลายช่อง (ข ัน้อเิลก็โทรด

งานมจี านวน 8 ช่อง) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ แบบมสีปริงพบั พรอ้มรื้อถอนและติดต ัง้ (อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 761 7,990,500                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 3,659,400                    

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี แขวงลาดยาว{{LF}}เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 456,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี แขวงลาดยาว{{LF}}เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีงแบบดจิติอล ขนาด 16 ช่อง 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 10 605,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดตัง้พื้น ขนาด 25,000 บทียูี แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ประตูตรวจรบัสญัญาณแถบแม่เหลก็ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอากาศยานไรค้นขบัติดกลอ้งถา่ยภาพความละเอยีด

สูง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนรูภู้มสิณัฐานแบบสมัผสัจริง

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฎบิตัิการทดสอบผลกระทบของสภาพอากาศต่อ

สภาวะน่าสบาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความลกึของน า้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหาค่ามอดุลสั ของงานเซรามคิแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในน า้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพประเมนิความรอ้นในอาคารแขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบปริมาณการดูดกลนืแสงของสาร

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมพลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 704,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานช่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนั ไอสารเคม ีพรอ้มชดุก าจดัไอสารเคม ีแขวง

ลาดยาวเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 531,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัมปีล ัก๊ไฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 273,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้แบบหลายพารามเิตอร ์แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 228,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา 

ก าลงัขยายไม่นอ้ยกวา่ 0.7-4.5 เท่า แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 10 180,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่หาปริมาณไนโตรเจนกึ่งอตัโนมตัิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งแบบ 20 ตวัอยา่ง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อชนิดไม่ใชอ้ากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ชนิดรางเลือ่นและ

ครุภณัฑเ์กบ็ตวัอยา่งแมลง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดและผสมสารดว้ยลูกบอล แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัเสน้ผ่านศูนยก์ลางตน้ไม ้แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 3 130,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านแผนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ตวั 5 130,000                      

รายการระดบัที1่: เทปวดัระยะ 50 เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัปริมาณออกซเิจนละลายในน า้ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งตกตะกอน  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณสมบตัิดา้นแสงของเยือ่และกระดาษ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 999,900                      

รายการระดบัที1่: เครี่องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ตวัอยา่งแช่แขง็ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ใบ 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการซมึของน า้แบบ  Falling Head แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงชนิดล าแสงคู่  แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารของเหลวสมรรถนะสูง High 

Performance  Liquid Chromatography (HPLC) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูล พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกล ัน่ระเหยสารแบบหมนุพรอ้มระบบท าความเยน็

 พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัผสม แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหย ัง่ความลกึ (Echo Sounder) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 970,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบรอยรา้วแบบไม่ท  าลาย (อลัตรา้โซนิคส)์ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 998,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมอตัโนมตัิดว้ย PLC ที่สามารถรองรบัระบบ 

SCADA แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์นโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ฐานขอ้มูลโปรแกรมส าหรบัเครื่องวดัการเลี้ยวเบนของล า

รงัสเีอก็ซ ์(XRD software database) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: การด์วดัความเครียดส าหรบัชดุวดัความเครียดและการ

เคลือ่นตวั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบป้องกนัอนัตรายในระบบไฟฟ้า แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความส ัน่สะเทอืน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัอากาศแบบอตัโนมตัิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 468,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องสอบเทยีบความดนัพรอ้มตวัสรา้งความดนั แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบแมชชนีวชิ ัน่ส าหรบังานควบคุมคุณภาพ

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 720,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบปิดส าหรบัชดุสูญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 436,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์เปคตรมัมอืถอื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนวตัถสุามมติิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแปลงสญัญาณอนาลอ็กเป็นสญัญาณดจิทิลัพรอ้ม

ซอฟตแ์วร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 207,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส่์วนประกอบกา๊ซ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยนิุยามโดยซอฟตแ์วร ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 74,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูลอณุหภูมแิบบพกพา แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ดยใชก้ารดูดซบัทางเคม ี

(Chemisorption) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถอดประกอบเครื่องยนตอ์ากาศยานชนิดเครื่องยนตไ์อ

พ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกโครงสรา้งอากาศยานสมยัใหม่ (วสัดุคอมโพสทิ) 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: โพลารีมเิตอรแ์บบควบคุมอณุหภูม ิ

(Polarimeter){{LF}}แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบแหง้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปคโตรโฟโตมเิตอรช์นิดยูว-ีวสิเิบลิ แบบล าแสงคู่ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นแบบสูญญากาศ ขนาด 115 ลติร แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ ขนาด 10 ลติร ส าหรบัสเลอรี่ที่มี

ปริมาณของแขง็สูง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 865,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความยาวราก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

{{LF}}กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั (Laboratory fume hood) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 550,000                      



914 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพและแสดงผล 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิละความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบพ่นฝอย  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารขนาด 20 ลติร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ฏบิตัิงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไรอ้อกซเิจน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 732,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติรายการโทรทศันเ์คลือ่นที่ในชมุชน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 3 ต าแหน่ง  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 6 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุส ารวจทางทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการเปลง่แสงทางเคม ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตวั 10 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรค์วบคุมคุณภาพส ีแขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัส ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเน้ือสมัผสัอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัและไอสารเคม ีแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็ 10-15 องศาเซลเซยีส แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ แบบแป้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณสมบตัิเชงิกลแบบพลวตั (Dynamic 

Mechanical Thermal Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเฟอรเ์มนเตอรแ์บบสบัเมอรจ์ (submerged) 

ขนาด 70 ลติร พรอ้มชดุอปุกรณ์ควบคุมพเีอช อตัราการใหอ้ากาศการกวน 

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,362,200                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง - Router แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 5,937,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกั - Core Switch     แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 6,396,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ - Top of Rack (TOR) 

Switch ส าหรบังาน High-performance computing แขวงลาดยาว เขต ชดุ 2 2,168,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยพลงัสูง แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 8,730,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยระบบบริหารจดัการผูใ้ชง้าน 

User Management  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,956,900                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ - Top of Rack (TOR) 

Switch ส าหรบังานปญัญาประดษิฐ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 2 2,168,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยงานประมวลผลที่ใช ้

หน่วยความจ าสูง (Big Memory Node)   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 4,216,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมจดัการและตรวจสอบสถานะ (Network 

Management System) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 902,700                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,298,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเพือ่สนบัสนุนการเรียนการสอนในการ

เลี้ยงสตัวน์ า้เศรษฐกจิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 1,422,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคารเรียนและปฏบิตัิการบูรณาการ

ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิดา้นการป่าไม ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 19,803,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการหลงัคาคลมุดาดฟ้าหอพกัพทุธชาด แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 5,073,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสระวา่ยน า้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  

กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 36,568,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูน า้และระบบระบายน า้บริเวณถนนระพสีาคริก 

ถนนชูชาติและถนนจกัรพนัธ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร งาน 1 16,802,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อรวบรวมน า้เสยีถนนชูชาติก าภู แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร งาน 1 19,766,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,018,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและปฏบิตัิการ ภาควชิาการจดัการ

ประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,940,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารวลยัลกัษณ์ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,027,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่การเรียนการสอนและถา่ยทอด

เทคโนโลยปีลาสวยงามและพรรณไมน้ า้ประดบั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร รายการ 1 6,036,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและปฏบิตัิการ (อาคารบุญอนิทรมั

พรรย)์  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยเ์รียนรวม 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร งาน 1 26,571,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 3,442,600                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,872,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) รายการ 0 12,882,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการจดัการศึกษาส าหรบัคน รายการ 0 990,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 58,320,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 58,320,400                

งบอดุหนุน 58,320,400                

ค่าสาธารณูปโภค 5,282,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 792,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 858,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 3,631,600                    

ค่าวสัดุ 13,992,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา รายการ 0 13,992,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,235,500                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อขนาด 6 ฟตุ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 1,284,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 433,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดช์นิดควบคุมอณุหภูมไิด ้แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 176,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งถา่ยโปรตีนลงเมมเบรนแบบกึ่งแหง้พรอ้มเครื่อง

จ่ายกระแสไฟฟ้าในตวั แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 395,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 856,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ศูนยพ์กัพงิและฟ้ืนฟูสุนขัไม่มเีจา้ของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(อาคารหลงัที่ 2) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร โครงการ 1 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,310,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะเทคนิคการสตัวแพทย ์แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 25,310,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 22,647,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 22,647,200                

งบอดุหนุน 22,647,200                

ค่าสาธารณูปโภค 7,355,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 1,098,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 1,190,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 5,066,300                    

ค่าวสัดุ 10,893,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา รายการ 0 10,893,600                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,398,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจค็เตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่ต า่

กวา่ 7,500 ANSI Lumens แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 880,000                      

รายการระดบัที1่: ป่ีพาทยม์อญชดุใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ขลุย่ปิคโคโล (PICCOLO)  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ขลุย่เบสฟลูท้ (BASS FLUTE) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

 กรุงเทพมหานคร  เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีองิลชิฮอรน์ (ENGLISH HORN) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร  เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ป่ีอแีฟลค็คลาริเน็ต (E FLAT CLARINET) แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ป่ีบาริโทนแซกโซโฟน (BARITONE SAXOPHONE) 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ป่ีเบสแซกโซโฟน (BASS SAXOPHONE)  แขวงลาดยาว

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: แตรปิคโคโลท่รมัเป็ต (PICCOLO TRUMPET) แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: แตรยูโฟเนียม (EUPHONIUM) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: แตร ซ ีทูบา ในระดบัเสยีงเบส (C TUBA) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ฮอรน์มวิท ์(HORN MUTE) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชิ้น 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: ทรมัเป็ตมวิท ์(TURMPET MUTE) แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชิ้น 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ทรอมโบนมวิท ์(TROMBONE MUTE) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชิ้น 8 24,000                        

รายการระดบัที1่: ยูโฟเนียมมวิท ์(EUPHONIUM MUTE) แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชิ้น 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ทูบา มวิท ์(TUBA MUTE)  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ชิ้น 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: แตรบาริโทร (BARITONE SAXOPHONE) แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 300,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 578,300                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 578,300                   

งบอดุหนุน 578,300                   

ค่าสาธารณูปโภค 578,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 64,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 97,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 416,100                      

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 945,892,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 8,171,300                 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 8,171,300                 

พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 8,171,300                 

งบอดุหนุน 8,171,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,171,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพือ่ความม ัน่คง

ดา้นอาหารสบืสานต ารบัตามศาสตรพ์ระราชา รายการ 0 4,571,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการส าหรบับุคลากร

ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพือ่ยกระดบัศกัยภาพ รายการ 0 3,600,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 71,435,900                

โครงการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 49,635,100                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 49,635,100                

งบอดุหนุน 49,635,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 49,635,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้ง

ความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ รายการ 0 49,635,100                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสงัคม ชมุชน 

ความม ัน่คง และคุณภาพชวีติประชาชนตามยทุธศาสตรข์องประเทศ 21,800,800                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 21,800,800                

งบอดุหนุน 21,800,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,800,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม รายการ 0 21,800,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,930,000                 
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โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ มพีฒันาการทางกาย สมองและสงัคม 3,930,000                 

การส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ มพีฒันาการทางกาย สมองและสงัคม 3,930,000                 

งบอดุหนุน 3,930,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,930,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบ่มเพาะเด็กไทยยคุ 4.0 ดว้ยการ

ส่งเสริมพฒันาการ 4 ดา้นและพฒันาทกัษะ EF รายการ 0 3,930,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 13,656,400                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเดก็ปฐมวยั 10,072,400                

พฒันาคุณภาพการศึกษาเดก็ปฐมวยั 10,072,400                

งบอดุหนุน 10,072,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,072,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการจดัประสบการณ์แบบบูรณาการ 

STEAM เพือ่เสริมสรา้งทกัษะชวีติส าหรบัเด็กปฐมวยัตามแนวคิดหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่สอดคลอ้งกบัการศึกษาไทย 4.0 รายการ 0 10,072,400                   

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 3,584,000                 

พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 3,584,000                 

งบอดุหนุน 3,584,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,584,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเรียนรูด้ว้ยสือ่ eDLRU ส าหรบั

การศึกษาระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา และการศึกษาพเิศษ เพือ่ต่อยอดและ

พฒันาคุณภาพการศึกษาไทย รายการ 0 3,584,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 25,701,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 5,701,800                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,701,800                 

งบอดุหนุน 5,701,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,701,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 5,701,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 728,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 481,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 599,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,106,700                    

รายการระดบัที2่: กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 785,500                      

โครงการพฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 20,000,000                

พฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัสมรรถนะวชิาชพีครูปฐมวยั

มุ่งสู่การพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ (Super Teacher) โครงการ 0 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,500,000                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 16,500,000                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 16,500,000                

งบอดุหนุน 16,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,500,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 16,500,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 547,073,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 547,073,900              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 547,073,900              

งบบคุลากร 69,689,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 69,689,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 104 55,117,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 67 5,173,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 67 5,173,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 67 5,173,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 67 5,173,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ าและเงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 14 4,225,700                    

งบอดุหนุน 477,384,800              

เงนิเดอืน 440,566,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1233 440,308,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิ Top up ขา้ราชการปรบัสถานภาพเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั ปี 60 อตัรา 1 257,900                      

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 12,650,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 170 12,650,400                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 170 12,650,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 4,079,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 21 4,079,500                    

ค่าตอบแทน 19,899,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 15 818,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 82,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 6 6,397,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

ขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ อตัรา 6 720,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 69 5,677,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 6 6,397,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพ อตัรา 6 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 69 5,677,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 2,146,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 8 436,800                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 31 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏบิตัิหนา้ที่สอนคนพกิาร (พ.ค.ก.) อตัรา 5 1,038,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏบิตัิหนา้ที่สอนคนพกิาร (พ.ค.ก.) ของ อตัรา 5 114,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏบิตัิหนา้ที่สอนคนพกิาร (พ.ค.ก.) ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 31 924,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 15 1,113,600                    
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รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 15 1,113,600                    

ค่าใชส้อย 189,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 21 189,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 21 189,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 259,423,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 56,496,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 56,496,100                

งบอดุหนุน 56,496,100                

ค่าตอบแทน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,000,000                    

ค่าใชส้อย 5,037,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 537,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 18,977,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 658,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 326,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 17,993,400                   

ค่าวสัดุ 11,056,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 253,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,803,000                   

รายจ่ายอืน่ 19,425,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 525,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 0 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู ้ 0 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพและเกณฑม์าตรฐานทาง 0 4,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 158,086,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 158,086,200              

งบอดุหนุน 158,086,200              

ค่าตอบแทน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 6,000,000                    

ค่าใชส้อย 7,795,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,198,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,969,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารวา่ง และเครื่องดื่ม 0 1,628,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 42,855,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,510,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,338,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 39,005,900                   

ค่าวสัดุ 9,838,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 814,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 9,024,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,681,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งพฒันาประสาทสมัผสัส าหรบัเด็กที่มี

ความตอ้งการพเิศษ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ แขวงดุสติ เขตดุสติ รายการ 3 3,681,000                    



921 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้ระบบประสาทการมองเห็น การ

เคลือ่นไหวรูปแบบโปรแกรมแบบการตอบโต ้แขวงดุสติ เขตดุสติ รายการ 3 2,445,500                    

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้ระบบประสาทการทรงตวั การไดย้นิ 

การผ่อนคลาย และการสรา้งสมาธ ิแขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 315,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้กลา้มเน้ือและการปีนป่าย แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 261,200                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้การเรียนรูเ้รื่องการแสดงอารมณ์ชนิด

หนา้ผูช้าย (MR.FACE) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,200                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้การเรียนรูเ้รื่องการแสดงอารมณ์ชนิด

หนา้ผูห้ญงิ (MISS.FACE) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,200                         

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้การสมัผสัและการมองเห็นดว้ยสต่ีางๆ 

(BETSY BUTTERFLY) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,600                        

รายการระดบัที2่: กระดานโยกเพือ่กระตุน้ระบบการทรงตวั แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 54,700                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้การสมัผสัรูปสตัว ์(WEIGHTED 

LADYBUG BLANKET ,8 LB LADYBUG WEIGH) แขวงดุสติ เขต ชดุ 1 112,700                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์แผ่นน า้หนกัฝึกการสมัผสัและการรบัน า้หนกั

ของร่างกายที่ผวิหนงั (LARGE WEIGHTED LAP PAD 3.6 KG8LBS

 OF WEIGHT) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,500                        

รายการระดบัที2่: กระดานทรงตวัและเสือ่เสยีงดนตรีกระตุน้พฒันาดา้น

การฟงั (CURVED WALKING BOARD & MUSICAL MAT) แขวง

ดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 110,700                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการทรงท่าและการทรงตวั (RIVER 

LANDSCAPE) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 54,200                        

รายการระดบัที2่: แผ่นภาพฝึกการมองเห็นและการเคลือ่นไหวของลูกตา 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 55,500                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์กระตุน้ระบบประสาทดา้นการสมัผสั (MEGA 

FOUR IN A ROW) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์น าแสงเพือ่กระตุน้ระบบประสาทการมองเห็น 

การผ่อนคลาย และการสรา้งสมาธ ิ(SUPER SAFE PLASTIC FIBRE 

OPTICS 7 LIGHT SOUREC) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 161,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,402,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกรอบผนงัอาคารและภูมทิศันร์ิมถนนนครราชสมีา

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 19,402,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นที่เชือ่มต่อระหวา่งกลุม่อาคารโรงเรียนสาธติ

ละอออทุศิ (Skywalk) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 17,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,637,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกประสบการณ์ส าหรบัเด็กพเิศษ อาคาร

คณะครุศาสตร ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคาร

เครื่องปัน้ดนิเผา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 7,327,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 6,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนและส านกังาน สถาบนัภาษาและ

ศิลปวฒันธรรม แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 8,760,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,301,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการ 0 15,600,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินการพฒันานโยบายและแผนของ โครงการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัการศึกษาพเิศษ โครงการ 0 2,701,500                    

รายจ่ายอืน่ 7,575,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ 0 6,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 33,880,900                

เผยแพร่ความรูง้านบริการวชิาการและประชาสมัพนัธ์ 4,380,900                 

งบอดุหนุน 4,380,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,380,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 4,380,900                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 29,500,000                

งบอดุหนุน 29,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนตามนโยบาย 0 29,500,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,910,200                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,910,200                 

งบอดุหนุน 5,910,200                 

ค่าใชส้อย 593,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 593,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,613,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,498,500                    

ค่าวสัดุ 2,703,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,670,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,050,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,050,000                 

งบอดุหนุน 5,050,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 5,050,000                    

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 3,184,178,700            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 30,569,700                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 6,185,300                 

การวจิยัและพฒันานโยบายหรือนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตาม

ยทุธศาสตรข์องประเทศ และการจดัการความรู ้ 6,185,300                 

งบอดุหนุน 6,185,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,185,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 8 6,185,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 24,384,400                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 24,384,400                

งบอดุหนุน 24,384,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,384,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 24,384,400                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 28,444,000                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 28,444,000                

พฒันาหลกัสูตรกระบวนการการเรียนการสอน การวดัและประมนิผล 28,444,000                

งบอดุหนุน 28,444,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,444,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบ่มเพาะตน้กลา้ค่านิยม 12 ประการ

ของผูเ้รียนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานในพื้นที่หมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนั คน 0 28,444,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,193,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 48,193,000                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 48,193,000                

งบอดุหนุน 48,193,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,193,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 48,193,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 27,021,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 7,766,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 3,696,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 3,369,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 6,339,100                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 186,188,200              

โครงการพฒันาศูนยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิขชุลประทาน 10,681,200                

รกัษาพยาบาลเพือ่การบริการการเรียนการสอนและวจิยั 10,681,200                

งบอดุหนุน 10,681,200                

ค่าสาธารณูปโภค 10,681,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 781,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,000,000                    

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 108,400,000              

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร ์(ระยะที ่3) 108,400,000              

งบอดุหนุน 108,400,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 108,400,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 108,400,000                 

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 19,812,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร ์(ระยะที ่2) 19,812,000                

งบอดุหนุน 19,812,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,812,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 19,812,000                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 10,000,000                

กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 5 10,000,000                   
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โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 29,500,000                

จดัการเรียนการสอนเพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 29,500,000                

งบอดุหนุน 29,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 0 17,500,000                   

โครงการจดัต ัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์ 7,795,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการแพทยแ์ละสถาบนัการศึกษาทางดา้นการแพทยสู่์ความเป็นเลศิ 7,795,000                 

งบอดุหนุน 7,795,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,795,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการจดัต ัง้เครือขา่ยสหสถาบนัเพือ่

ความเป็นเลศิการวจิยัและนวตักรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 (Region 4

 Collaborative Research Excellence Center: CREC) 0 6,475,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิวชิาการ

แพทย ์เรื่องการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (MSMC Palliative Care 0 1,320,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 2,521,689,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 2,521,689,900            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 2,521,689,900            

งบบคุลากร 138,869,000              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 128,549,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 177 85,397,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 0 7,664,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 7,552,700                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 103 27,934,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน 30 10,320,000                   

งบอดุหนุน 2,382,820,900            

เงนิเดอืน 2,324,646,100               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 4823 2,014,995,900               

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 4823 2,014,995,900               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 0 35,697,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน บาท 0 273,952,600                 

รายการระดบัที2่: ชดเชยปี 2560 บาท 0 83,791,500                   

รายการระดบัที2่: ชดเชยปี 2561 บาท 0 83,677,800                   

รายการระดบัที2่: ชดเชยปี 2562 บาท 0 79,056,500                   

รายการระดบัที2่: ชดเชยปี 2559 บาท 0 27,426,800                   

ค่าตอบแทน 57,904,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 24 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ 121 10,024,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2 571,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 314 17,198,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักรที่ไม่ท  าเวช

ปฏบิตัิส่วนตวั 0 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ และ

ผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 19,684,800                   

ค่าใชส้อย 270,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 270,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 369,093,900              

ผลผลติผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 114,826,600              

จดัใหม้กีารด าเนินการเพือ่ใหบ้ริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 50,000,000                

งบอดุหนุน 50,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการวชิาการ 0 50,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันาความสามารถของชมุชนใหม้คุีณภาพอยา่งย ัง่ยนื 29,826,600                

งบอดุหนุน 29,826,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,826,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของ

ชมุชนใหม้คุีณภาพอยา่งย ัง่ยนืผ่านศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 0 29,826,600                   

จดัการบริการทางการแพทยเ์พือ่สรา้งเสริมสุขภาวะแก่ชมุชน 35,000,000                

งบอดุหนุน 35,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการทางการแพทยเ์พือ่สรา้งเสริม

สุขภาวะชมุชน โครงการ 0 35,000,000                   

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 75,732,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 75,732,400                

งบอดุหนุน 75,732,400                

ค่าใชส้อย 8,357,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,357,100                    

ค่าวสัดุ 23,322,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 7518 23,322,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,040,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

Ansi Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 39 858,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติิ 

(SPSS Statistics Base) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,872,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรพ์กพาส าหรบัฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการนอก

สถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,035,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหธ์าตุคารบ์อนไฮโดรเจนและไนโตรเจน 

(CHN analyzer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสแีบบตัง้โตะ๊ระบบ Spectrophotometer 

พรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ช่วงความยาวคลืน่ใชง้าน 

198-800 นาโนเมตร (ยูว-ีวสิเิบลิ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง ช่วงความยาวคลืน่ใชง้าน 

325-1,000 นาโนเมตร (วสิเิบลิ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 2 81,400                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมพิรอ้มอปุกรณ์เขยา่สาร แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 97,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุตวัตา้นปรบัค่าไดแ้บบกลอ่ง แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 273,600                      

รายการระดบัที1่: แอมมเิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 64,800                        
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รายการระดบัที1่: โวลตม์เิตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยทอดสญัญาณภาพและวตัถ ุ3 มติิ ชนิดมี

ช่องสญัญาณแบบ HDMI แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 276,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบดจิติอล แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 224,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเน้ือสมัผสัอาหาร แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 25 1,247,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแผ่นทบึ Visualizer  แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบอลมลิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ชดุ 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัใชม้อืชนิดจานเดี่ยว แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 145,600                      

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั (BIOSAFETY CABINET CLASS II) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 460,100                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 11 231,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 171,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32,000 บทียูี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26,000 บทียูี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 72,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนน้ิวมอื แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 35,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบการน าเสนอภาพประจ าหอ้งประชมุ 903 พรอ้ม

ติดต ัง้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพประจ าหอ้งประชมุ 109 พรอ้มติดต ัง้ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงภาพและวตัถ ุ3 มติิ ประสทิธภิาพสูงความ

ละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 8 ลา้นพกิเซล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 71,500                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แบบมลีอ้เลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 120 

x 240 เซนติเมตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 1 7,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6,000 VA 5,400W 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40,000 บทียูี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 307,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่หลอดทดลอง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 64,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล (จดุทศนิยม 2 ต าแหน่ง) แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 126,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 3 183,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 752,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืสอนปฏบิตัิการสรา้งและพฒันาผลติภณัฑส์ิง่

ทอระดบัอตุสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ชดุ 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนตัง้โตะ๊แบบควบคุมอณุหภูม ิ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ระบบส่ายแบบต่อเน่ือง พรอ้มติดต ัง้ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 16 60,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมมีาตรฐานพรอ้มระบบบ าบดัไอ

สารเคมดีว้ยสเปรยน์ า้พรอ้มติดต ัง้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ตู ้ 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไฟส่องลงแบบสายสญัญาณระบบเครือขา่ย (Fiber 

Optic) 2 สาย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิผลติสือ่สาระบนัเทงิเพือ่สงัคมผูสู้งวยั แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 497,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัถา่ยภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 452,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดหวักลบัแบบเทคนิคฟลูออเรสเซนต ์

พรอ้มชดุถา่ยภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกดเีอน็เอดว้ยกระแสไฟฟ้าชนิด ดจีจีอี ีแขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 667,700                      

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้อตุสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแรงดงึ-แรงกด แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 880,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งออปติคอลไมโครสโคปส าหรบัดูโครงสรา้งโลหะ

พรอ้มอปุกรณ์ถา่ยภาพและถา่ยทอดสญัญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรโพง้อตุสาหกรรม ขนาด 3 เสน้ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกะตน้แบบเทยีน (CNC) ชนิด 4 แกนพรอ้มชดุ

โปรแกรมควบคุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรโพง้อตุสาหกรรม ขนาด 5 เสน้ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุขดัผวิโลหะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดตน้แบบเทยีนแบบเร็ว (RP) พรอ้มชดุ

โปรแกรมควบคุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรลากุน๊ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีดผา้อตุสาหกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิเลเซอรเ์ชือ่มโลหะ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรค์ตั พรอ้มคอมพวิเตอรแ์ละชดุ

โปรแกรมควบคุม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ามมติิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 211,600                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,013,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาชกิ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์

ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 2,063,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมการเขา้ถงึเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่ชมุชน 0 5,789,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัและส่งเสริมการมกีารใช ้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นเขตพื้นที่ชายขอบ อ.แม่สอด จ.ตาก 0 1,130,000                    

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 56,652,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 56,652,600                

งบอดุหนุน 56,652,600                

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

ค่าวสัดุ 33,834,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 5639 33,834,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,651,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนฟนัในช่องปาก ระบบสามมติิ แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,790,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหวัหุ่นจ าลองเพือ่การฝึกปฏบิตัิส  าหรบันิสติทนัตแพทย ์

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 44,000 บทียูี   แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 106,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26,000 บทียูี  แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 72,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ ระบบอตัโนมตัิ ขนาด

ความจ ุ ไม่นอ้ยกวา่ 85 ลติร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 940,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,167,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรูด้า้น 0 9,839,200                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิทนัตแพทยศาสตรศึกษาภาคพื้น

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาชมุชนเพือ่

งานทนัตสาธารณสุข 0 214,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิสถาบนัหลกัการศึกษาต่อเน่ืองทนัต 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบ ารุงกลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 0 100,000                      

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 118,490,800              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 118,490,800              

งบอดุหนุน 118,490,800              

ค่าใชส้อย 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 47,561,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,118,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 44,942,800                   

ค่าวสัดุ 7,041,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,041,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,345,800                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,999,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์พรอ้มติดต ัง้ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 814,500                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ 2 หนา้ ขนาด 120 x 180 ซม. พรอ้ม

ขาต ัง้แบบเคลือ่นที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 100,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 72 1,584,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27หนา้/นาท)ี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 4 121,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์จอภาพขนาดไม่ต า่กวา่ 50 น้ิว สามารถเชือ่มต่อ

สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตจากโทรศพัท ์พรอ้มระบบบลูทูธและค่าติดต ัง้ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล DSLR ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้น

พกิเซลพรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 160,600                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟ Follow Spotlight พรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีง มกิเซอรด์จิติอล แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ขมิสายสแตนเลส พรอ้มอปุกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 8 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานกราฟฟิก แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 529,200                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟ Fresnel Spotlight พรอ้มอปุกรณ์ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 72,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงคม์ตีะแกรงวางของ แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 152 912,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 43x57x90 ซม. 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 200 500,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั แบบ

ผูใ้หญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์หอ้งเรียนอจัฉริยะ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 698,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึอตัโนมตัิ ซเีอน็ซ ี(Mini CNC) แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 51,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องประมวลผลการติดตาม บนัทกึภาพและเสยีง 

(Tracking & Recording Processor) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งติดตามตรวจจบัอตัโนมตัิ (Auto Tracking 

Camera) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพความละเอยีดสูง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 84,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 63 2,961,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 12 420,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมค านวณทางสถติิ SPSS /AMOS แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 802,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,000 ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา ตวั 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่นต่อนาท ีแขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานตดัต่อภาพชัน้สูง แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 166,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโดรน อากาศยานไรค้นขบัพรอ้มอปุกรณ์

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพพรอ้มฟิลเตอร ์แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 164,000                      

รายการระดบัที1่: เลนสถ์า่ยภาพแบบมอือาชพีพรอ้มฟิลเตอร ์แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 173,200                      
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยภาพน่ิงและวดีโีอคุณภาพสูงพรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 281,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพร์ะบบเลเซอรช์นิดส ีขนาดกระดาษ A4 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 48,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพร์ะบบเลเซอรช์นิดส ีขนาดกระดาษ A3 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network

 แบบที่ 3 ( 40 หนา้/นาท)ี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ ีความเร็วสูง มคีวามเร็วในการพมิพ์

ไม่นอ้ยกวา่ 45 หนา้ต่อนาท ีแขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่นต่อนาท ีแขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 6,200 ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,400 ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา เครื่อง 12 357,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,243,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการคณะ (หอนาฏลกัษณ์) พรอ้ม

หอ้งควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร งาน 1 22,243,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,298,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาชกิสมาคม 0 305,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนิสติโครงการเพชรในตม 0 6,020,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศึกษาภูมปิญัญาไทยในรามเกยีรติ์ 0 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 358,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการตน้แบบนวตักรรมการเรียนรูส้าธติ 

มศว องครกัษ์ 0 775,000                      

ผลผลติผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,391,500                 

สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 3,391,500                 

งบอดุหนุน 3,391,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,391,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 3,391,500                    

มหาวทิยาลยัศิลปากร 1,653,000,100            

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,306,400                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 2,306,400                 

สนบัสนุนการวจิยัและพฒันา 2,306,400                 

งบบคุลากร 1,413,200                 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,413,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 7 1,000,700                    

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิขา้ราชการ อตัรา 7 1,000,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของขา้ราชการ อตัรา 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1 370,500                      

งบอดุหนุน 893,200                   

เงนิเดอืน 675,100                      
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1 406,300                      

รายการระดบัที2่: พนกังานมหาวทิยาลยัอตัราเดมิ อตัรา 1 406,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 0 268,800                      

ค่าตอบแทน 218,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 83,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของพนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 1 134,400                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 8,727,300                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 8,727,300                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,727,300                 

งบอดุหนุน 8,727,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,727,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 1659 8,727,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 1659 1,381,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 1659 650,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 1659 695,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 3318 4,795,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1659 1,204,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,170,882,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,165,715,000            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,165,715,000            

งบบคุลากร 138,125,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 123,469,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 138 75,852,500                   

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิขา้ราชการ อตัรา 138 75,852,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 68 5,727,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของขา้ราชการ อตัรา 83 6,618,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ ของขา้ราชการ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 117 34,801,100                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,655,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 43 14,655,900                   

งบอดุหนุน 1,027,589,500            

เงนิเดอืน 1,001,648,900               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1386 950,473,700                 

รายการระดบัที2่: พนกังานมหาวทิยาลยัอตัราเดมิ อตัรา 1386 710,445,500                 

รายการระดบัที2่: เงนิ Top UP พนกังานมหาวทิยาลยัที่มาจาก

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ าเปลีย่นสถานภาพฯ อตัรา 316 240,028,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 365 29,011,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนนกัเรียนทุนอตัราใหม่ อตัรา 16 2,284,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 296 19,879,200                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 697,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ ของพนกังาน อตัรา 17 697,200                      

ค่าตอบแทน 24,856,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 31 2,358,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของขา้ราชการ อตัรา 0 537,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 506,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ ของขา้ราชการ อตัรา 0 134,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 2,445,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของพนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 103 7,947,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 19 1,279,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 130 9,177,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 0 470,400                      

ค่าใชส้อย 387,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 387,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,167,900                 

สนบัสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,167,900                 

งบบคุลากร 1,426,400                 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,426,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2 634,000                      

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิขา้ราชการ อตัรา 2 634,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน ของขา้ราชการ อตัรา 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 3 708,400                      

งบอดุหนุน 3,741,500                 

เงนิเดอืน 3,501,500                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 6 3,501,500                    

รายการระดบัที2่: พนกังานมหาวทิยาลยัอตัราเดมิ อตัรา 6 3,501,500                    

ค่าตอบแทน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของพนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 2 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 471,083,500              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 14,926,800                

จดัอบรมสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 14,926,800                

งบอดุหนุน 14,926,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,926,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการแก่สงัคม โครงการ 46 14,926,800                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 37,791,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 37,791,100                

งบอดุหนุน 37,791,100                

ค่าตอบแทน 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 724,000                      

ค่าใชส้อย 1,465,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 815,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 650,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 10,676,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,176,100                    

ค่าวสัดุ 23,318,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 18,918,000                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื และต ารา 0 4,400,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,117,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร(์ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 1,117,200                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 402,321,800              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 402,321,800              

งบอดุหนุน 402,321,800              

ค่าตอบแทน 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 130,000                      

ค่าใชส้อย 57,981,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 56,211,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,600,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 24,132,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,420,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,630,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 18,082,500                   

ค่าวสัดุ 5,471,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,471,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,955,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุแผนที่ดจิติอลสภาพภูมปิระเทศ แบบ Vector แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 823,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์(Polarizing Microscope) แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 791,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดั(Grinder-Polisher Two Platens with 

Vector LC head standard set, Mechanic system single force 

head) แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 497,600                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร ์GIS แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โปรแกรม 1 439,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบหาขนาดของเมด็ดนิละเอยีดโดยใชว้ธิ ี

HYDROMETER แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมการวเิคราะหภ์าพดาวเทยีมข ัน้สูง ENVI 

(Floating Licenses for Education) แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระ โปรแกรม 1 119,900                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมแปลค่าเครื่องส ารวจธรณีฟิสกิส ์ระบบเรดาร์

ตรวจผ่านพื้นดนิ GPR แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการจ าแนกขนาดของเมด็ดนิโดยวธิใีชต้ะแกรง

ร่อน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น CST ขนาด 136 ลติร แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 64,200                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมเขยีนภาพสามมติิ (ArchiCAD International 

Educational) แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โปรแกรม 1 42,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุแบบอเิลก็ทรอนิกสช์นิดอ่านค่ามมุไดล้ะเอยีด 

5 ฟิลปิดา (ระบบอตัโนมตั)ิ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร ชดุ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอร ์Leica แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 96,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 51,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพร์ะบบเลเซอรส์แีละขาวด าแบบมลัติฟงักช์ ัน่ 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุขยายเสยีงพรอ้มไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 128,400                      

รายการระดบัที1่: เปียโนไฟฟ้า  แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 644,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์1280x800 (WXGA)แขวง

ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 120,800                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนความละเอยีดสูงส าหรบับนัทกึเสยีง แขวงตลิง่

ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงติดต ัง้หอ้งบรรยาย201 แขวงตลิง่ชนั เขต

ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 244,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงติดต ัง้หอ้งบรรยาย202 แขวงตลิง่ชนั เขต

ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 787,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงติดต ัง้หอ้งบรรยาย310 แขวงตลิง่ชนั เขต

ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 369,400                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 304,943,300                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงมหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0 304,943,300                 

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 856,000                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงอาคารศูนยส์นัสกฤตศึกษา คณะโบราณคด ี

มหาวทิยาลยัศิลปากร แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ค่า

ปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ รายการ 1 856,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,021,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาก าลงัคนดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ทุนเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) 0 1,021,800                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 16,043,800                

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 16,043,800                

งบอดุหนุน 16,043,800                

ค่าตอบแทน 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 24,000                        

ค่าใชส้อย 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 

แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 110,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,839,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 38 15,839,800                   

กระทรวงสาธารณสขุ 136,698,854,800          

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 60,391,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 60,391,900                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 60,391,900                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 60,391,900                

งบลงทนุ 60,391,900                

ครุภณัฑ์ 494,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 494,800                      
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รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกใหก้ารพยาบาลเด็ก วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

นพรตันว์ชริะ แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ตวั 1 494,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,897,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,897,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรู ้เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หลงั 1 59,897,100                   

กรมการแพทย์ 827,598,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 12,548,300                

โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 6,502,700                 

การพฒันาศกัยภาพและขยายศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนการสอนส าหรบัเดก็ป่วยทีด่อ้ย

โอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

ตามแนวพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 3,762,700                 

งบด าเนินงาน 3,762,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,762,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและขยายศูนยเ์ครือขา่ย

การเรียนการสอนส าหรบัเด็กป่วยที่ดอ้ยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาล

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 1 3,762,700                    

การสรา้งศกัยภาพการดูแลคนวยัท างานก่อนและหลงัเป็นโรค 2,740,000                 

งบด าเนินงาน 2,740,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งศกัยภาพการดูแลคนวยัท างานก่อน

และหลงัเป็นโรค 1 2,740,000                    

โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยักลุ่มในครรภ/์แรกเกดิ/ปฐมวยั 6,045,600                 

พฒันาการใหบ้ริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ 3,025,600                 

งบด าเนินงาน 3,025,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,025,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการใหบ้ริการการคลอดมาตรฐานใน

เขตบริการสุขภาพ 1 3,025,600                    

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งการสรา้งเสริมพฒันาการเดก็ 

(เดก็กลุ่มเสี่ยง เดก็พฒันาการลา่ชา้ และเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ) 3,020,000                 

งบด าเนินงาน 3,020,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งการสรา้งเสริมพฒันาการเด็ก (เด็กกลุม่เสีย่ง เด็กพฒันาการลา่ชา้ 

และเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ) 0 3,020,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 683,322,800              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 683,322,800              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 683,322,800              

งบลงทนุ 683,322,800              

ครุภณัฑ์ 633,074,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 594,774,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าแบบ

อตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 63 2,835,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางกระบอกฉีดยา แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มภาคควบคุมจงัหวะการ

เตน้ของหวัใจ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 5,040,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอนผูป่้วยควบคุมการท างานดว้ยระบบไฟฟ้า 

ส าหรบัหอผูป่้วยหนกั   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เตียง 67 6,365,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอนผูป่้วยควบคุมการท างานดว้ยระบบไฟฟ้าส าหรบั

หอผูป่้วยสามญั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เตียง 264 14,784,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มแปรผลอตัโนมตัิ แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจสูตินรีเวชควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เตียง 15 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอนผูป่้วยควบคุมการท างานดว้ยระบบไฟฟ้า พรอ้ม

ระบบรอ้งเตือนเมือ่ผูป่้วยลกุออกจากเตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เตียง 25 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจชนิดสองเฟส และสามารถติดตามการ

ท างานของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี คนั 47 940,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติพรอ้มวดัความอิม่ตวัของ

ออกซเิจนในเลอืด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรก์ าลงัสูง แขวงสลีม เขต

บางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบกึ่งอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปรบัระยะความลกึในการใส่ไมโครอเิลคโทรด

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส าหรบัส่องตรวจผ่าตดัสมองและกระดูกสนัหลงั 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวนิิจฉยัทางรงัส ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 3 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบกึ่งอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสแีกมมาหลายระนาบ แบบสองหวัวดั 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยร์ะบบหลอดเลอืดระนาบเดี่ยวแบบท างาน

ร่วมกบัเครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเซลลม์ะเร็งดว้ยคลืน่ไฟฟ้าชนิดไม่ท  าใหเ้กดิ

ความรอ้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งผ่าตดัผ่านผนงัหนา้ทอ้งความละเอยีดสูงพรอ้ม

ระบบภาพ Fluorescence-ICG navigator สองมติิ และสามมติิ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 36,990,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยห์ลอดเลอืดระบบดจิติอลชนิดสองระนาบ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตส์มองกลช่วยหาต าแหน่งที่แม่นย า แขวงทุ่งพญาไท

 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตจ์ดัยา Smart Dispensing Robot พรอ้มตูเ้กบ็

และจ่ายยาอตัโนมตัิ แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ตวั 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องน าวถิพีรอ้มซอฟแวรช่์วยในการผ่าตดัศลัยกรรม

ประสาท และกระดูกสนัหลงัแบบสามมติิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 18,000,000                   



938 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนย ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยผ่าตดัหู คอ จมูก ระบบประสาท และกระดูก

สนัหลงัดว้ยระบบคอมพวิเตอรน์ าวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุศูนยก์ลางการติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณ

ชพีไรส้ายส่งขอ้มูลดว้ยระบบ Wireless แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งพรอ้ม

เครื่องวนิิจฉยัภาพเอกซเรยด์จิติอลความละเอยีดสูง แขวงสลีม เขตบางรกั เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุศูนยก์ลางติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

 พรอ้มเครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมชนิดความเร็วสูงในสภาพ

จริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจระดบัสูงพรอ้มระบบ

เคลือ่นยา้ยผูป่้วยแบบตามศูนย ์ส าหรบั 8 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพแบบร่างกายแบบอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท

 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วยทารกแรก

เกดิและเด็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง  แขวง

คนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยชวีติผูป่้วยภาวะฉุกเฉินทางหวัใจและปอด ชนิด

เคลือ่นที่ได ้แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัน่ิวในไตขนาดเลก็ พรอ้มเครื่องเลเซอร์

ส าหรบัยงิน่ิว แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งพรอ้มระบบ

ดูด แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัผ่านกลอ้งข ัน้สูงระบบสามมติิ ความคมชดัสูง 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าและกา๊ซอารก์อน แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุมอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบักรอกระดูก แขวงสลีม เขตบางรกั

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจความผดิปกติของกลา้มเน้ือดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีสู่ง แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นเจาะกระดูกมาตรฐานชนิดแบตเตอรี่ แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูออโรสโคปเคลือ่นที่แบบซ-ีอารม์ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 20 กโิลวตัต ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดสามกา๊ซ พรอ้มเครื่องติดตาม

สญัญาณชพี แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ยอ่ยเน้ือเยือ่ในช่องทอ้ง แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัเด็กชนิดความถีสู่ง แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลข์องกระจกตาด า แขวงสลีม เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามผดิเพี้ยนในการรวมแสงของกระจก

ตาระหวา่งการผ่าตดั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพกระจกตา เพือ่วางแผนการผ่าตดัและชี้น า

ระหวา่งการผ่าตดัตอ้กระจก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจระบบประสาทอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและเฝ้าระวงัทางวสิญัญแีบบอเิลก็ทรอนิกส ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 900 

ลติร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจลานสายตาแบบอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอตัโนมตัิส  าหรบัการตรวจหาภูมติา้นทานใน

หอ้งปฏบิตัิการภูมคุิม้กนัวทิยาพรอ้มระบบจดัการประมวลผลขอ้มูล แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึคลืน่สญัญาณไฟฟ้าของสมอง แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุบนัทกึสญัญาณไฟฟ้าสมองแบบ EEG-fMRI แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ระบบดจิติอล แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร เตียง 3 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหลอดเลอืดสมอง ตรวจกลา้มเน้ือดว้ยคลืน่

เสยีงความถีสู่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรร์กัษาความผดิปกติของเมด็สบีนผวิหนงั เช่น

 ปานด า, กระลกึ, ลบรอยสกั   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอร ์Pulse Dye Laser แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรส์  าหรบัรกัษาริ้วรอยความไม่สม า่เสมอของผวิ

 และแผลเป็น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยความดนัและปริมาตร

พรอ้มชนิดความถีสู่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ตูใ้หค้วามอบอุ่นพรอ้มระบบท าหตัถการส าหรบัทารกแรก

เกดิในภาวะวกิฤติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีสู่งชนิดสีม่ติิ

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัดว้ยแสงเลเซอรช์นิดคารบ์อนไดออกไซด ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 8,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัปริมาณฝุ่ นชนิดอ่านผลทนัท ีแขวงคนันา

ยาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความกระชบัของหนา้กาก แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแกส๊ไนตริกออกไซด ์พรอ้มแกส๊ไนตริกออกไซด ์

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,100,000                    
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถคดักรองและวนิิจฉยัโรคมะเร็งเตา้นมเคลือ่นที่แบบ

ประสทิธภิาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 35,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,248,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,248,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถาบนัอาชวีเวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

ศูนยป์ระชมุ และที่จอดรถ โรงพยาบาลนพรตันราชธานี แขวงคนันายาว เขต

คนันายาว กรุงเทพมหานคร หลงั 1 50,248,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 131,727,800              

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 131,727,800              

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 131,727,800              

งบลงทนุ 131,727,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,727,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,707,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถาบนัโรคผวิหนงั พรอ้มรื้อถอน แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร หลงั 1 56,104,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ 28 ชัน้  พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

20,966 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลดิสนิ แขวงสลีม เขตบางรกั หลงั 1 36,602,300                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,020,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รายการ 1 39,020,700                   

กรมควบคุมโรค 100,521,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,569,000                

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 144,500                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 144,500                   

งบลงทนุ 144,500                   

ครุภณัฑ์ 144,500                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือกรุงเทพ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

กรุงเทพ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,500                         

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 17,424,500                

ควบคุมวณัโรค 17,424,500                

งบลงทนุ 17,424,500                

ครุภณัฑ์ 17,424,500                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 264,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดกึ่งอตัโนมตัิ (AED) ส านกั

วณัโรค แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 85,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ความเขม้ขน้ออกซเิจน ส านกัวณัโรค แขวงบาง

โคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัผูใ้หญ่ ส านกัวณัโรค 

แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนปลายน้ิว ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล ่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 6,000                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 17,160,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล่

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ความเร็วรอบสูง ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล ่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาสารพนัธุกรรมความไวสูง ส านกัวณัโรค 

แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 16,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 82,952,500                

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 72,423,600                

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 72,423,600                

งบลงทนุ 72,423,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,423,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 72,423,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยค์วามเป็นเลศิโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธบ์างรกั

 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 72,423,600                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 10,528,900                

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 10,528,900                

งบลงทนุ 10,528,900                

ครุภณัฑ์ 169,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล่

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกัวณัโรค แขวงบางโคล่

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าเรือกรุงเทพ แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,359,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,359,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อพกัสายไฟฟ้าใตด้นิและติดต ัง้ระบบไฟฟ้า

ภายในเป็นรูปแบบสายอากาศ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืง แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,359,500                   

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 8,423,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,423,600                 
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การบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพรมกีารส่งเสริมเขา้สู่

ระบบสุขภาพ 8,423,600                 

การพฒันา การถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น  

การแพทยท์างเลอืก 8,423,600                 

งบลงทนุ 8,423,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,423,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,423,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารสถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย    แขวง

คลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 8,423,600                    

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1,568,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1,568,000                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 1,568,000                 

พฒันาและยกระดบัการบริหารจดัการขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารใหม้ปีระสทิธภิาพ 1,568,000                 

งบลงทนุ 1,568,000                 

ครุภณัฑ์ 1,568,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: Bragg Peak chamber แขวงคลองมหานาค เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หวัวดั 1 816,000                      

รายการระดบัที1่: Exradin A1SL ion chamber  แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หวัวดั 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: Advanced Markus chamber   แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หวัวดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: Pinpoint chamber T31014  แขวงคลองมหานาค เขต

ป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หวัวดั 1 207,000                      

กรมสุขภาพจติ 116,072,300              

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 116,072,300              

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 116,072,300              

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 1,583,000                 

งบลงทนุ 1,583,000                 

ครุภณัฑ์ 1,583,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,583,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัราชานุกูล แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร ์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา  แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์ แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 สถาบนัราชานุกูล 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2 สถาบนัจติเวช

ศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ ชนิดเลเซอรห์รือ LED ขาวด า (18 หนา้ต่อ

นาท)ี สถาบนัราชานุกูล แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  สถาบนัราชานุกูล  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง เครื่อง 10 43,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 114,489,300              

งบลงทนุ 114,489,300              

ครุภณัฑ์ 28,129,500                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 22,437,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบนัจติเวช

ศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบนักลัยาณ์

ราชนครินทร ์แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั สถาบนัราชานุกูล   แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related 

Potential) สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมองและการตรวจ

การนอนหลบัชนิดความคมชดัสูง (Sleep lab) สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จ

เจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัหอ้งบูรณาการระบบประสาทสมัผสัดว้ย

เทคนิคสโนซเีลน (Adventure Room) สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์แขวง

ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มจอภาพ

บนัทกึ และเครื่องควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ 

(Defibrillator & Monitor) สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์แขวงทววีฒันา เครื่อง 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งกระตุน้พฒันาการ สถาบนัราชานุกูล

   แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 717,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยภ์ายในช่องปากพรอ้มเครื่องอ่าน

{{LF}}แปลงขอ้มูลภาพเอกซเรย ์ภายในช่องปากเป็น{{LF}}ระบบดจิติอล 

สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์  แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 500 กโิลวตัต ์สถาบนัจติเวช

ศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,550,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี สถาบนักลัยาณ์ราช

นครินทร ์แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,359,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,543,500                   
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รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,190 

ตารางเมตร สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 11,013,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

1,800 ตารางเมตร สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์ แขวงทววีฒันา เขตทวี หลงั 1 19,530,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,420,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยในนิติจติเวชและยาเสพติด  5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร ์ แขวงทวี

วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร หลงั 1 53,420,300                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,396,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเดนิสายและติดต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าอาคารอ านวยการ

 สถาบนัราชานุกูล แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,396,000                    

กรมอนามยั 6,526,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,526,300                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 6,526,300                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 6,526,300                 

งบลงทนุ 6,526,300                 

ครุภณัฑ์ 2,574,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,800                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตวั 1 5,800                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,569,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยฟ์นัภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และ

สามมติิ ระบบดจิติอล สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้นวดเทา้ สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกับุคคล แบบวดัองคป์ระกอบร่างกาย 

สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัส่วนสูงแบบพกพา สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขต

เมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 2,500                         

รายการระดบัที1่: บารคู่์ขนานส าหรบัฝึกเดนิ สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง

 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: วงลอ้บริหารไหลแ่ละแขน สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง

 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 14,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,951,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,951,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้เจา้หนา้ที่สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 2 87,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลนิิกสาธตินวตักรรมบริการพื้นที่เขตเมอืง 

สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน งาน 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งตรวจโรค สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 3 400,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าสองสวา่งรอบอาคารสถาบนัพฒันาสุข

ภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งครวัสาธติ สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งรอตรวจโรค สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง

 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหอ้งเกบ็อปุกรณ์ สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง 

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร สถาบนัพฒันา

สุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระบบ 4 844,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอาย ุสถาบนั

พฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 129,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขต

เมอืง แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 340,000                      

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 135,577,752,300          

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 134,425,921,900          

โครงการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอยา่งเสมอ

ภาคกนั 2,875,000                 

พฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอยา่งเสมอภาคกนั 2,875,000                 

งบอดุหนุน 2,875,000                 

ค่าใชส้อย 2,875,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 2,875,000                    

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการ

คลงัในระบบประกนัสุขภาพ 1,000,000                 

พฒันาเพือ่สรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการคลงัใน

ระบบประกนัสุขภาพ 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าใชส้อย 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 1,000,000                    

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพ

ภาครฐัทกุระบบ 152,917,700              

พฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุ

ระบบ 152,917,700              

งบอดุหนุน 152,917,700              

ค่าใชส้อย 152,917,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 152,917,700                 

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 134,269,129,200          

จดัสรรค่าบริการทางการแพทยส์ าหรบัผูม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 119,130,265,200          

งบรายจ่ายอื่น 119,130,265,200          

รายการระดบัที1่: ค่าบริการทางการแพทยส์ าหรบัผูม้สีทิธใินระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เพือ่สนบัสนุนเป็นค่าเสือ่มราคาของหน่วยบริการ 0 6,251,116,800               

รายการระดบัที1่: ค่าบริการทางการแพทยส์ าหรบัผูม้สีทิธใินระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 0 112,879,148,400            

จดัสรรค่าบริการสุขภาพผูต้ดิเชื้อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 3,046,315,000            

งบรายจ่ายอื่น 3,046,315,000            

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสุขภาพผูต้ิดเชื้อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 0 3,046,315,000               

จดัสรรค่าบริการสุขภาพผูป่้วยไตวายเรื้อรงั 8,281,796,000            

งบรายจ่ายอื่น 8,281,796,000            
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสุขภาพผูป่้วยไตวายเรื้อรงั 0 8,281,796,000               

จดัสรรค่าบริการควบคุม ป้องกนั และรกัษาโรคเรื้อรงั 1,135,025,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,135,025,000            

รายการระดบัที1่: ค่าบริการควบคุม ป้องกนั และรกัษาโรคเรื้อรงั 2917450 1,135,025,000               

จดัสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิม่เตมิส าหรบัหน่วยบริการในพื้นทีก่นัดาร พื้นทีเ่สี่ยงภยั

 และพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,490,288,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,490,288,000            

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสาธารณสุขเพิม่เติมส าหรบัหน่วยบริการในพื้นที่

กนัดาร  พื้นที่เสีย่งภยั และพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 1,490,288,000               

จดัสรรค่าบริการสาธารณสุขส าหรบัผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 916,800,000              

งบรายจ่ายอื่น 916,800,000              

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสาธารณสุขส าหรบัผูสู้งอายทุี่มภีาวะพึง่พงิ คน 0 916,800,000                 

จดัสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิม่เตมิส าหรบัการบริการระดบัปฐมภูมทิีม่แีพทยป์ระจ า

ครอบครวั 268,640,000              

งบรายจ่ายอื่น 268,640,000              

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสาธารณสุขเพิม่เติมส าหรบัการบริการระดบัปฐม

ภูมทิี่มแีพทยป์ระจ าครอบครวั 0 268,640,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 559,941,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาระบบประกนัสุขภาพ 559,941,400              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 559,941,400              

งบอดุหนุน 559,941,400              

เงนิเดอืน 559,941,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 915 559,941,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 591,889,000              

ระบบบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตมิปีระสทิธภิาพ 591,889,000              

พฒันากลไกการเขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีเ่หมาะสมกบัความจ าเป็นดา้นสุขภาพ 87,061,600                

งบอดุหนุน 87,061,600                

ค่าใชส้อย 87,061,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 87,061,600                   

พฒันากลไกการคุม้ครองสทิธใินระบบหลกัประกนัสุขภาพ 373,863,100              

งบอดุหนุน 373,863,100              

ค่าใชส้อย 370,938,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 337,083,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 13 2,636,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 5 1,180,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานของหน่วยงานกลางในการจดัการธุรกรรม

การเบกิจ่ายและระบบขอ้มูลบริการสาธารณสุข 0 5,559,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิ ก่อสรา้งอาคารส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ รายการ 0 98,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 38 10,157,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 14,222,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,924,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบแสดงภาพหอ้งประชมุ แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร รายการ 1 2,924,700                    
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พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพ 130,964,300              

งบอดุหนุน 130,964,300              

ค่าใชส้อย 123,064,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 123,064,300                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: หน่วยส ารองขอ้มูลภายนอกส าหรบัการใหบ้ริการขอ้มูล  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบคลงัขอ้มูล  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,900,000                    

กระทรวงอตุสาหกรรม 4,998,046,600            

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1,255,171,300            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 160,754,600              

โครงการยกระดบัการพฒันาระบบบริหารจดัการกระทรวงอตุสาหกรรม 100,092,500              

ขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์ 65,142,500                

งบลงทนุ 6,759,600                 

ครุภณัฑ์ 6,759,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,759,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 172 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 172 6,329,600                    

งบรายจ่ายอื่น 58,382,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาธุรกจิและประชมุนานาชาติ 0 13,156,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมนิผลตามนโยบายและ 0 25,909,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการบริหารราชการกระทรวงอตุสาหกรรม 0 18,549,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 768,400                      

เสริมสรา้งศกัยภาพของธุรกจิอตุสาหกรรม 34,950,000                

งบอดุหนุน 34,950,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,970,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิองคก์ารเพิม่

ผลผลติแห่งเอเชยี 0 11,970,000                   

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 22,980,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิ

องคก์ารเพิม่ผลผลติแห่งเอเชยี 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 0 17,980,000                   

โครงการยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 60,662,100                

พฒันาอตุสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 60,662,100                

งบรายจ่ายอื่น 60,662,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาเครือขา่ยอตุสาหกรรม

รกัษส์ิง่แวดลอ้ม 0 9,347,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรม 0 31,126,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการลุม่น า้และวางระบบธรรมาภิ

บาลสิง่แวดลอ้ม 0 8,773,300                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลภาคอตุสาหกรรมเพือ่การ

เตือนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั เพือ่รองรบัการบริหารจดัการ

ขอ้มูล (Big Data) ส าหรบัการบูรณาการขอ้มูลอตุสาหกรรม 0 8,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าตวัชี้วดัผลติภณัฑม์วลรวมสเีขยีว 

(Green GDP) ภาคอตุสาหกรรม 0 2,858,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 189,007,600              

โครงการส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 48,959,000                

เพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรมแมพ่มิพ์ 48,959,000                

งบอดุหนุน 48,959,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 48,959,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมแม่พมิพก์า้วสู่ 0 48,959,000                   

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 140,048,600              

ยกระดบัอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 140,048,600              

งบลงทนุ 14,023,600                

ครุภณัฑ์ 14,023,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,023,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบรบัรองคุณสมบตัิของผูร้วบรวมระบบ (System 

Integrator : SI) ที่ตอ้งการใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษแีละจดัต ัง้ศูนยค์วาม

เป็นเลศิดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 4 14,023,600                   

งบอดุหนุน 126,025,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 126,025,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ 0 126,025,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,492,000                 

โครงการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในเชงิพื้นที่ 5,492,000                 

สนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 5,492,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,492,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธเ์ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 0 5,492,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 79,685,000                

โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูและทกัษะดา้นดจิทิลัสู่อตุสาหกรรม 4.0 79,685,000                

บูรณาการจดัการขอ้มลู (Big Data) ส าหรบับูรณาการขอ้มลูอตุสาหกรรม 72,825,000                

งบด าเนินงาน 25,000,000                

ค่าสาธารณูปโภค 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาวด ์(Cloud 

Computing) เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัิงานและใหบ้ริการขอ้มูลประชาชน ระบบ 1 25,000,000                   

งบลงทนุ 47,825,000                

ครุภณัฑ์ 47,825,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,825,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจดัการศูนยข์อ้มูลกลาง

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 38,566,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่การพสูิจนต์วัตน 

(Authentication) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,259,000                    

สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัในการปฏบิตังิาน 6,860,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,860,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัเพือ่รองรบัการ

เปลีย่นผ่านสู่อตุสาหกรรม 4.0 0 6,860,000                    
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 40,760,700                

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปและอตุสาหกรรมอาหารครบวงจร 2,417,000                 

สรา้งมลูค่าเพิม่และนวตักรรม 2,417,000                 

งบอดุหนุน 1,937,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,937,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการแปรรูปขา้วหอมมะลิ

และอตุสาหกรรมอาหาร 0 1,937,000                    

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑโ์คขนุ

โพนยางค าดว้ยนวตักรรมสรา้งสรรค์ 0 480,000                      

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 3,662,400                 

ส่งเสริมและเพิม่ศกัยภาพผา้ทออสีาน 3,662,400                 

งบอดุหนุน 3,662,400                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,662,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอดว้ยการออกแบบ

ผลติภณัฑม์ูลค่าเพิม่สูง สู่ศูนยก์ลางแฟชัน่ระดบัภูมภิาคในพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 3,662,400                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 11,000,000                

ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑแ์ละการแปรรูปผลผลติ 11,000,000                

งบอดุหนุน 11,000,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอาหารฮา

ลาลในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 0 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการผลติอตุสาหกรรมเกษตรแปร

รูปในพื้นที่ภาคใตช้ายแดน 0 5,800,000                    

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 2,596,800                 

พฒันาผลติภณัฑส์ิ่งทอและแฟชัน่ 2,596,800                 

งบอดุหนุน 2,596,800                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,596,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอและแฟชัน่ดว้ยการ

ออกแบบเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้ 0 2,596,800                    

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 3,960,900                 

ยกระดบัคุณภาพการผลติอตุสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 3,960,900                 

งบรายจ่ายอื่น 3,960,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งนวตักรรมการผลติอจัฉริยะใน

อตุสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ 0 3,960,900                    

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 5,935,200                 

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมในพื้นทีภ่าคตะวนัออก 5,935,200                 

งบรายจ่ายอื่น 5,935,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนวตักรรมอตุสาหกรรมอาหารและ

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคตะวนัออก 0 5,935,200                    

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 11,188,400                

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมในพื้นทีภ่าคกลาง 11,188,400                

งบรายจ่ายอื่น 11,188,400                
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งนวตักรรมอตุสาหกรรมอาหารและ

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง 0 9,459,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่จากวสัดุที่

ไม่ใชแ้ลว้โดยเทคโนโลยกีารผลติที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง 0 1,729,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 528,330,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 528,330,400              

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม 528,330,400              

งบบคุลากร 510,929,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 478,071,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1053 388,412,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 114 13,212,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 23 459,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 2 5,123,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 28 672,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 241 18,546,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 28 234,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 11 666,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 152 50,567,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 3 9,800                         

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 7 168,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 32,858,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่เพือ่ปฏบิตัิงาน ณ ส านกังานที่ปรึกษาดา้น

อตุสาหกรรม กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น อตัรา 2 2,238,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 119 30,619,700                   

งบด าเนินงาน 17,400,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,400,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 207 10,963,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 13 4,994,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3 80,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 38 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 118 1,062,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 224,923,600              

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 224,923,600              

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 121,029,300              

งบด าเนินงาน 121,029,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 105,849,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 392,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,798,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,220,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 889,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 806,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,754,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 12,549,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนัพรอ้มพนกังานขบัรถ คนั 2 579,900                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ พรอ้มพนกังานขบัรถ คนั 30 11,970,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 18,981,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ พรอ้มพนกังานขบัรถ คนั 1 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั คนั 31 5,825,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั พรอ้มพนกังานขบัรถ คนั 44 12,756,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 290,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั พรอ้มพนกังานขบัรถยนต์ คนั 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 6,432,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 39 14,922,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ คนั 39 12,909,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั คนั 3 563,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั พรอ้มพนกังานขบัรถยนต์ คนั 5 1,449,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,559,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,683,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 80,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 62,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,125,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,179,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,572,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 858,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,748,500                    

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ 103,894,300              

งบด าเนินงาน 103,894,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,044,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,052,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 201,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 0 614,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,714,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 681,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 11,651,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 1 17,175,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,037,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 676,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 366,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 918,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 1 918,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 5,304,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 1,341,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง คนั 2 1,341,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 1,188,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ คนั 4 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 839,500                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 269,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 120,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 63,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,086,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 43,849,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,510,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 212,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 447,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,679,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม  0 37,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 9,940,600                 

โครงการบริหารจดัการเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 9,940,600                 

บริหารจดัการเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 9,940,600                 

งบรายจ่ายอื่น 9,940,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยพ์ฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco 

Center) ระดบัจงัหวดั 0 3,456,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการเพิม่พื้นที่สเีขยีว การจดัท า

แนวกนัชน (Buffer) และแนวป้องกนั (Protection Strip) ในพื้นที่พฒันา

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 0 1,748,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการผลติที่ลดอตัราการเกดิกา๊ซ

เรือนกระจก โดยส่งเสริมอตุสาหกรรมคารบ์อนต า่ 0 4,735,100                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครฐั 12,944,300                

โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรเพือ่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรแ์บบมุง่ผลสมัฤทธิ์ 12,944,300                

เสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรเพือ่การแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 12,944,300                

งบรายจ่ายอื่น 12,944,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งสมรรถนะองคก์รและบุคลากร 

เพือ่รองรบัยทุธศาสตร์ 0 12,944,300                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 3,332,500                 

โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 3,332,500                 

สรา้งจติส านึกค่านิยมการซือ่สตัยสุ์จริต 1,532,500                 

งบรายจ่ายอื่น 1,532,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัวธิคีิดและสรา้งจติส านึกใหม้คีวาม

ซือ่สตัยสุ์จริต 0 1,532,500                    

สรา้งกลไกป้องกนัการทจุริต 1,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการทุจริตเชงิรุก 0 1,800,000                    

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 566,473,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 103,959,400              

โครงการพฒันาพื้นทีอ่ตุสาหกรรมอยา่งมศีกัยภาพเพือ่รองรบัการลงทนุ 3,202,000                 

บริหารจดัการอตุสาหกรรมเป้าหมายและพื้นทีอ่ตุสาหกรรม 3,202,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,202,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาพื้นที่อตุสาหกรรมอยา่งมศีกัยภาพ

เพือ่รองรบัการลงทุน 0 3,202,000                    

โครงการยกระดบัสถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนั 100,757,400              
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ส่งเสริมและยกระดบัสถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรมใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัสู่ 

Factory 4.0 100,757,400              

งบลงทนุ 29,552,500                

ครุภณัฑ์ 29,552,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการฉุกเฉินตรวจวดัคุณภาพอากาศ พรอ้ม

อปุกรณ์  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 7,800,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,152,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลสารเคมแีละวตัถอุนัตรายแห่งชาติ  แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 15,152,500                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบแสดงผลมลพษิโรงงานแบบปจัจบุนั ชนิดความชดัสูง

  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 2 6,600,000                    

งบรายจ่ายอื่น 71,204,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความ

ปลอดภยัภาคอตุสาหกรรม 0 57,841,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสารเคมแีละวตัถอุนัตราย

ภาคอตุสาหกรรม 0 2,430,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการมลพษิภาคอตุสาหกรรม 0 3,933,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานใน 0 7,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 12,627,400                

โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 12,627,400                

ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 12,627,400                

งบรายจ่ายอื่น 12,627,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ 0 12,627,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 26,745,600                

โครงการพฒันาระบบการอนุญาตและก ากบัดูแล แบบดจิทิลั บนฐานขอ้มลูหน่ึงเดยีว 26,745,600                

พฒันาระบบการอนุญาตและก ากบัดูแล แบบดจิทิลั 26,745,600                

งบลงทนุ 26,745,600                

ครุภณัฑ์ 26,745,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 26,745,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบการท านิติกรรมหลงัการจดทะเบยีนกรรมสทิธิ์

เครื่องจกัรออนไลน ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,276,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบการพจิารณาอนุญาตโรงงานแบบอตัโนมตัิ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 6,892,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบอนุญาตและติดตามวตัถอุนัตรายทางอเิลก็ทรอนิกส์

แบบเบ็ดเสร็จ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 7,226,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบเผยแพร่และบริการขอ้มูลในภาคธุรกจิอตุสาหกรรม 

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,350,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 239,983,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 239,983,100              

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้และการลงทนุ 239,983,100              

งบบคุลากร 238,192,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 232,045,700                 
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 591 199,136,500                 

รายการระดบัที1่:  เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ 226 12,564,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 68 5,686,800                    

รายการระดบัที1่:  เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 11 121,700                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 45 14,536,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,146,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 25 6,146,400                    

งบด าเนินงาน 1,791,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,791,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 25 219,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 117,267,600              

ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 117,267,600              

การก ากบัดูแล และถา่ยทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 88,758,100                

งบด าเนินงาน 69,900,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,304,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 411,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 17,717,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,224,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,505,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,272,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,043,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 221,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 257,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 414,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 7 2,563,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 14,449,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,421,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,099,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 475,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 110,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,595,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 585,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 496,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,233,700                    

งบลงทนุ 9,900,000                 

ครุภณัฑ์ 9,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสารอนิทรียร์ะเหยงา่ยแบบอ่านค่าไดท้นัทพีรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้กลิน่แบบพสูิจนเ์อกลกัษณ์  แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,400,000                    

งบอดุหนุน 8,958,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,958,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิอนุสญัญาเวยีนนาและพธิสีารมอนทรีออล 0 638,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิอนุสญัญาหา้มอาวุธเคมี 0 8,319,300                    

การบริการอนุญาตเกี่ยวกบัโรงงาน วตัถอุนัตรายและจดทะเบยีนเครื่องจกัร 28,509,500                

งบด าเนินงาน 25,303,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,325,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 176,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 811,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,400,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 524,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,502,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,949,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 675,700                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 98,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 92,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 169,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 868,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 4,504,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 599,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 495,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 475,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 47,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,977,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 146,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 202,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,308,500                    

งบลงทนุ 3,205,900                 

ครุภณัฑ์ 3,205,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,205,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 50 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราช ชดุ 60 228,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 50 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมออกแบบเครื่องจกัรกล แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 10 532,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมสรา้งไดอะแกรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 100,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมส าหรบัใชใ้นการพฒันาแอพพลเิคชัน่ แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 20,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมตกแต่ง แกไ้ขรูปภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 20,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 65,890,100                

โครงการพฒันาและยกระดบัเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มสู่เมอืง

สิ่งแวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 37,529,600                

พฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 37,529,600                

งบรายจ่ายอื่น 37,529,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 0 37,529,600                   

โครงการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรม 28,360,500                

การบริหารจดัการขยะ 28,360,500                

งบรายจ่ายอื่น 28,360,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพโรงงานคดัแยกและรี

ไซเคิลซากผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 0 3,164,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการจดัการ

ของเสยีอนัตรายภาคอตุสาหกรรม 0 4,834,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศการ

จดัการกากของเสยีอตุสาหกรรม 0 2,821,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืและติดตามการต่ออายโุรงงานที่

ขาดการจดัการกากอตุสาหกรรม 0 12,771,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชนก์ากของ 0 4,768,700                    

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 1,195,440,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 179,447,700              

โครงการพฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 58,516,200                

สรา้งและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอตุสาหกรรมศกัยภาพ 28,516,200                

งบรายจ่ายอื่น 28,516,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่และเชือ่มโยง

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 0 28,516,200                   

ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมศกัยภาพผา่นศูนยป์ฏรูิปอตุสาหกรรม 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นศูนยป์ฏรูิปอตุสาหกรรม 

(Industry Transformation Center : ITC) 0 30,000,000                   

โครงการพฒันาประสทิธภิาพ นวตักรรม และยกระดบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศกัยภาพ 120,931,500              

ยกระดบัผลติภาพ และเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศกัยภาพ 54,558,400                

งบรายจ่ายอื่น 54,558,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ 0 10,630,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการเพิม่ผลติภาพสถานประกอบการดว้ย

เทคโนโลยอีตัโนมตัิ 0 43,928,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพดว้ยมาตรฐานอตุสาหกรรมศกัยภาพ 66,373,100                
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งบรายจ่ายอื่น 66,373,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ 0 7,900,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ 0 58,472,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 521,816,900              

โครงการส่งเสริม และพฒันาวสิาหกจิชมุชน 157,881,800              

ส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 54,907,800                

งบรายจ่ายอื่น 54,907,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 0 54,907,800                   

ส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 102,974,000              

งบรายจ่ายอื่น 102,974,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนใหต้รง

กบัความตอ้งการของตลาด 0 102,974,000                 

โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 39,190,000                

สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 39,190,000                

งบรายจ่ายอื่น 39,190,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชงิ

สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 0 39,190,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 242,469,000              

สรา้งมลูค่าเพิม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งมูลค่าเพิม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 0 40,000,000                   

ส่งเสริม SME ทีม่ศีกัยภาพใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น 45,607,900                

งบอดุหนุน 28,080,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 28,080,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพและ

มาตรฐานการตรวจรบัรองฮาลาล 0 28,080,000                   

งบรายจ่ายอื่น 17,527,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสู่การเป็น

สมารท์ SME และโกลบอล SME 0 17,527,900                   

พฒันาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 18,121,100                

งบรายจ่ายอื่น 18,121,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่ SME และเชือ่มโยง

อตุสาหกรรม 0 18,121,100                   

เพิม่ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 138,740,000              

งบรายจ่ายอื่น 138,740,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยี 0 93,140,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพ SME ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 0 45,600,000                   

โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ 50,660,100                

ด าเนินงานศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื SME 41,090,000                

งบรายจ่ายอื่น 41,090,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มเพือ่สนบัสนุนการ 0 21,090,000                   

ส่งเสริมและพฒันาผูใ้หบ้ริการ SME 9,570,100                 

งบรายจ่ายอื่น 9,570,100                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูใ้หบ้ริการ SME 0 9,570,100                    

โครงการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง 31,616,000                

ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง 25,080,000                

งบรายจ่ายอื่น 25,080,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม SME ดว้ยนวตักรรมและ 0 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาขดีความสามารถเพือ่

เขา้สู่ SME 4.0 0 13,680,000                   

ยกระดบัผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้สู่ตลาดโลก 6,536,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,536,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผลติภณัฑสู่์ตลาดโลก 0 6,536,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 37,959,000                

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบริหารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

ภาคอตุสาหกรรม 37,959,000                

เพิม่ขดีความสามารถในการบริหารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานภาคอตุสาหกรรม 37,959,000                

งบรายจ่ายอื่น 37,959,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถการบริหารจดัการโล

จสิติกสแ์ละโซอ่ปุทานภาคอตุสาหกรรม 0 37,959,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 8,950,200                 

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางเพือ่การบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศ 8,950,200                 

พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางเพือ่การบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศ 8,950,200                 

งบลงทนุ 8,950,200                 

ครุภณัฑ์ 8,950,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,950,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลกลางเพือ่การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,950,200                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 353,814,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 353,814,600              

บคุลากรภาครฐัดา้นการพฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ 

การคา้ และการลงทนุ 353,814,600              

งบบคุลากร 349,290,600              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 281,227,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 571 197,409,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 35 3,984,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 3 116,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 149 8,814,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 0 16,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 3 162,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 203 70,669,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 1 7,500                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 68,063,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 267 68,063,100                   

งบด าเนินงาน 4,524,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,524,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 35 750,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 2 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 288 2,466,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 93,452,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัผลติภณัฑห์น่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ 14,217,700                

พฒันาศกัยภาพและยกระดบัผลติภณัฑห์น่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ 14,217,700                

งบรายจ่ายอื่น 14,217,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัผูผ้ลติ

ผลติภณัฑห์น่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ 0 14,217,700                   

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 79,234,800                

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 79,234,800                

งบด าเนินงาน 59,535,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,384,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,061,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 688,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,915,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,948,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 29 6,074,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 6,130,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 975,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,533,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 21,150,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,745,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,345,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 730,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,329,700                   

งบลงทนุ 19,662,700                

ครุภณัฑ์ 18,459,300                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,096,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร เครื่อง 105 5,985,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 111,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,362,500                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลระบบปฏบิตัิการ ระบบฐานขอ้มูล

และระบบงานสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบังานออกแบบแผนผงัและ

แผนภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 100 2,010,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ Business Applications ภายในองคก์ร แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,852,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบ Application เพือ่การบริหารจดัการองคค์วามรูก้าร

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,203,400                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,203,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรอยรัว่ดาดฟ้าอาคารจอดรถ กช.กสอ ช ัน้ 3 และ

ปรบัสภาพพื้นผวิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,203,400                    

งบอดุหนุน 36,300                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 36,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 0 36,300                        

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 392,870,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 57,061,900                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 57,061,900                

ด าเนินการใหก้ารประกอบการเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มและรบัผดิชอบต่อสงัคม 17,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,500,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และ

อตุสาหกรรมพื้นฐานสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเชงิรุกดา้นเครือขา่ยชมุชน 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเฝ้าระวงั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์

จากอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน 0 8,000,000                    

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 39,561,900                

งบลงทนุ 33,561,900                

ครุภณัฑ์ 33,561,900                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,973,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 3 2,973,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,298,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยส าหรบัรองรบัแม่ขา่ยเสมอืน 

(Server for Vmware) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 3 4,020,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบตู ้

จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,759,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบัประมวลผลขอ้มูลงาน

รงัวดั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 960,000                      
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รายการระดบัที1่: โปรแกรมประมวลผลขอ้มูลงานรงัวดั แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 8 1,120,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 11,722,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะดว้ยแสงเลเซอร ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัจากสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) ชนิดสอง

ความถี ่แบบ RTK พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกหมนุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 8 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม ส าหรบังานรงัวดั แบบสถติ 

(Static) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 8 8,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,567,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสารดว้ยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของรงัสเีอก็ซ ์แบบพกพา (Handheld X-ray Differaction Analyzer) 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหช์นิดและปริมาณธาตุโดยอาศยัหลกัการ

คายแสงของธาตุดว้ยการกระตุน้จากพลาสมา (Inductive Coupled 

Plasma Optical Emission Spectrometer,ICP-OES) แขวงทุ่งพญาไท เครื่อง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณภาพน า้แบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 267,500                      

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นอตุสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมอืงแร่เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจเชงินโยบาย 0 6,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 6,724,000                 

โครงการพฒันาระบบบริการ ดา้นอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 4,519,000                 

พฒันาระบบบริการดา้นอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 4,519,000                 

งบลงทนุ 4,519,000                 

ครุภณัฑ์ 4,519,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,519,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 8 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบบริการดา้นอตุสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมอืงแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,599,000                    

โครงการพฒันาระบบเพือ่การตดัสนิใจในการบริหารจดัการและการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 2,205,000                 

พฒันาระบบเพือ่การตดิสนิใจในการบริหารจดัการและการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 2,205,000                 

งบลงทนุ 2,205,000                 

ครุภณัฑ์ 2,205,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบเพือ่การตดัสนิใจในการบริหารจดัการและ

วเิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,205,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 219,026,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 219,026,000              

ก ากบัดูแลและส่งเสริมการประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน 219,026,000              

งบบคุลากร 215,736,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 192,580,300                 
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 425 149,203,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 85 5,652,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 71 5,013,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 8 66,200                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 94 32,645,300                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 23,156,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ  (อตัราเดมิ) อตัรา 99 23,156,100                   

งบด าเนินงาน 3,289,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,289,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 33 1,362,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2 46,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 101 889,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 96,097,300                

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน ไดร้บัการก ากบัดูแลและ

ส่งเสริมการประกอบการ 96,097,300                

อนุญาต ก ากบัดูแล การประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 96,097,300                

งบด าเนินงาน 31,097,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,547,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 523,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 760,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 810,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 702,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 328,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,952,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,592,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนั 0 97,300                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,408,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 740,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 67,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 81,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 329,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 172,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,017,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 360,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,550,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,420,800                    



963 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 674,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 520,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,934,900                    

งบรายจ่ายอื่น 65,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการระงบัขอ้พพิาทระหวา่ง

ราชอาณาจกัรไทย กบั บริษทั คิงสเ์กต คอนโซลเิดเต็ด ลมิเิต็ด 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าอนุบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิแร่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามขอ้ตกลงของกลุม่ประเทศ 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 13,961,600                

โครงการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยรีีไซเคลิ เพือ่รองรบัความตอ้งการใชท้รพัยากรแร่

และโลหะของประเทศ และสนบัสนุนการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 13,961,600                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยรีีไซเคลิ 13,961,600                

งบรายจ่ายอื่น 13,961,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยรีีไซเคิล เพือ่

รองรบัความตอ้งการใชท้รพัยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนุน

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 0 13,961,600                   

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 658,424,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 111,736,900              

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 80,723,900                

การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 80,723,900                

งบลงทนุ 6,861,300                 

ครุภณัฑ์ 6,861,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,861,300                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล * 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 21 630,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบัหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่

 16 แกนหลกั (16 core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 113 1,243,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอปุกรณ์พื้นฐานระบบงานสารสนเทศ แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 4,706,500                    

งบรายจ่ายอื่น 73,862,600                

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพการผลติออ้ย รายการ 0 16,450,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืและการพฒันาพนัธุ์

พชื : ออ้ย และการปรบัปรุงพนัธุอ์อ้ยลูกผสมชดุ CSB เพือ่เพิม่ผลผลติและ 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละถา่ยทอดองคค์วามรู ้

เพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย รายการ 0 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพศูนยอ์ตุสาหกรรมออ้ย

และน า้ตาลทรายสู่อตุสาหกรรรม 4.0 รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเพือ่เพิม่ผลผลติออ้ยดว้ยวธิกีาร

ยบัย ัง้แบคทเีรียและลดอตัราที่ก่อใหเ้กดิโรคออ้ยดว้ยวธินีาโนชวีภาพ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธข์บัเคลือ่นอตุสาหกรรม

ออ้ยและน า้ตาลทราย ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมออ้ยและ

น า้ตาลทรายท ัง้ระบบ สู่อตุสาหกรรม 4.0 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถ

บุคลากรในระบบอตุสาหกรรมออ้ย น า้ตาลทรายและอตุสาหกรรมต่อเน่ือง 

เพือ่มุ่งสู่องคก์รสมรรถนะสูง 0 3,164,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาการระบาดของโรคใบขาวออ้ย

แบบบูรณาการ ระยะที่ 1 รายการ 0 14,368,000                   

โครงการพฒันาประสทิธภิาพน า้ตาลทราย 6,845,000                 

การเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการผลติของโรงงานน า้ตาลทราย 6,845,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,845,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพการใชพ้ลงังานของ

กระบวนการผลติอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายเพือ่มุ่งสู่อตุสาหกรรม 4.0 รายการ 0 6,845,000                    

โครงการพฒันายกระดบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของอตุสาหกรรมออ้ยและ

น า้ตาลทราย 24,168,000                

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 24,168,000                

งบลงทนุ 24,168,000                

ครุภณัฑ์ 24,168,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 24,168,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาเพือ่บูรณาการระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ (ระยะที่

 2)  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบศูนยข์อ้มูล (Data Center) ดา้น

อตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ระบบ 1 9,168,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 9,146,000                 

โครงการการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ส าหรบัอตุสาหกรรมออ้ย

และน า้ตาลทราย 9,146,000                 

 เพิม่ศกัยภาพฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย เพือ่กา้วสู่อตุสาหกรรม 4.0 9,146,000                 

งบลงทนุ 9,146,000                 

ครุภณัฑ์ 9,146,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,146,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการวเิคราะหข์อ้มูล

ขนาดใหญ่(Big data analytic) ส าหรบัอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,146,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 59,961,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 59,961,200                

เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้ และการลงทนุ 59,961,200                

งบบคุลากร 58,489,900                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 52,858,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 111 33,434,800                   
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 11 1,161,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 30 1,947,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 5 60,300                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 56 16,253,800                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,631,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 26 5,631,800                    

งบด าเนินงาน 1,471,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,471,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 6 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 26 210,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 477,580,600              

การส่งเสริมอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 477,580,600              

การเสนอแนะนโยบายอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 462,089,700              

งบด าเนินงาน 7,131,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,494,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,674,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 25,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต(์ ปี 61 - 65) คนั 3 815,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 58-62) คนั 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 2 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 62-66) คนั 3 891,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 260,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 4,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 14,400                        

ค่าสาธารณูปโภค 637,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 81,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 34,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 30,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 491,100                      

งบอดุหนุน 4,957,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,957,900                    



966 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารวจิยัน า้ตาลโลก 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารน า้ตาลระหวา่งประเทศ 0 3,637,900                    

งบรายจ่ายอื่น 450,000,000              

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนออ้ยและน า้ตาลทราย เพือ่ชดเชยส่วน

ต่างราคาออ้ยข ัน้ตน้และข ัน้สุดทา้ยฤดูการผลติปี 2549/2550 0 450,000,000                 

การพฒันาและขยายออ้ยพนัธุด์ี 5,325,500                 

งบด าเนินงาน 5,325,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,941,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 104,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 65,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,011,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 996,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 52,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 383,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 67,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 13,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 19,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 282,900                      

การส่งเสริมและก ากบัดูแลอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 10,165,400                

งบด าเนินงาน 10,165,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,151,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 101,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 875,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,317,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 51,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 58-62) คนั 2 472,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 7 1,704,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 210,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 940,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 11,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 190,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 56,400                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,013,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 327,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 110,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 86,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,407,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 81,000                        

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 622,601,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 156,169,800              

โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 156,169,800              

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันาผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 112,437,500              

งบลงทนุ 98,227,000                

ครุภณัฑ์ 98,227,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,453,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้จากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 110 418,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 110 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 110 275,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,774,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัจ านวนอนุภาคที่ปะปนในน า้มนั แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืดของน า้มนั แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบ

อตัโนมตัิดว้ยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ชดุ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบอปุกรณ์การสือ่สารของอปุกรณ์ IoT    แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 21,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสารเคมอีนัตรายในสยีอ้มและเสน้ใยนวตักรรม

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสารระบบปิด    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท ์ซลัเฟอร ์

และเฟอโรไซยาไนดด์ว้ยเทคนิค continuous flow analysis แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,499,800                    
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดนัสูง แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 13,910,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบเครื่องใชไ้ฟฟ้าท าความเยน็ดา้นความปลอดภยั

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 22,121,700                   

รายการระดบัที1่: ชดุเตรียมตวัอยา่งส าหรบัการวเิคราะหส์ารตกคา้งตาม

มาตรฐานบงัคบั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,401,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการตา้นเชื้อแบคทเีรียส าหรบัรองรบั

อตุสาหกรรมการแพทย ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,540,800                    

งบรายจ่ายอื่น 14,210,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,443,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาดา้นการมาตรฐานเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคม 0 1,145,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการน ามาตรฐานแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรมสู่ภาคปฏบิตัิ (มอก.9999) 0 852,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานป้ายขอ้มูล

รถยนตต์ามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพการก าหนดมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเป้าหมาย 0 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานยานยนตไ์ฟฟ้า 0 3,749,600                    

พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชน 43,732,300                

งบรายจ่ายอื่น 43,732,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน 0 43,732,300                   

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 184,700,300              

โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารทดสอบรองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ 54,100,300                

จดัหาเครื่องมอืทดสอบ 54,100,300                

งบลงทนุ 54,100,300                

ครุภณัฑ์ 54,100,300                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 54,100,300                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบอตัราการซมึผ่านของไอน า้ของฟิลม์และบรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,279,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบอตัราการซมึผ่านของกา๊ซออกซเิจนของฟิลม์

และบรรจภุณัฑพ์ลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 8,121,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบแรงดงึของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 6,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการทดสอบความแขง็แรงของอปุกรณ์

การแพทยแ์ละวสัดุทางการแพทยภ์ายใตส้ภาวะการจ าลองภาวะการใชง้าน 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 21,800,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความตา้นทานการกดักร่อนของวสัดุทาง

การแพทย ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,950,000                    

โครงการส่งเสริมการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 130,600,000              

ส่งเสริมการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ 130,600,000              

งบลงทนุ 130,600,000              

ครุภณัฑ์ 130,600,000                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 130,600,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสถานีประจแุบตเตอรี่ส  าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า    

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 45,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบความแขง็แกร่งของโครงสรา้งชดุ

แบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 21,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบการลดัวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,050,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบระบบป้องกนัการชารจ์เกนิ แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,050,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบระบบดสิชารจ์เกนิ แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,050,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบการป้องกนัอณุหภูมเิกนิ แขวงทุ่งพญาไท

 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,050,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 11,300,000                

โครงการการบริการจดัการขอ้มลูส าหรบัการบูรณาการขอ้มลูอตุสาหกรรม 11,300,000                

การบูรณาการระบบสารสนเทศ 11,300,000                

งบลงทนุ 11,300,000                

ครุภณัฑ์ 11,300,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศดา้นการมาตรฐานและ

การบริการภาครฐั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 11,300,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 184,853,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 184,853,500              

บคุลากรภาครฐั 184,853,500              

งบบคุลากร 183,529,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 179,639,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 441 163,006,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 24 2,872,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ อตัรา 104 6,316,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 17 144,300                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 25 7,299,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 17 3,890,000                    

งบด าเนินงาน 1,324,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,324,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 153,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 85,577,400                

ก าหนด รบัรอง และส่งเสริมพฒันาดา้นการมาตรฐาน 85,577,400                

พฒันาหน่วยงานเครือขา่ยดา้นการมาตรฐาน 7,431,400                 

งบด าเนินงาน 7,431,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,805,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 49,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,722,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 139,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,043,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 46,500                        
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 168,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,101,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 268,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 41,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 29,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 577,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 226,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 124,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 626,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 212,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 388,400                      

ก าหนดมาตรฐาน 37,350,200                

งบด าเนินงาน 26,307,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,054,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 50,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 9,500,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 336,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 307,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 185,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 830,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,027,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 320,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 20,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 114,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,123,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 10 2,202,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,057,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 246,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 35,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 576,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 1,252,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 425,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 50,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 776,600                      

งบอดุหนุน 10,442,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,442,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

มาตรฐานสาขาอเิลก็ทรอเทคนิกส ์(IEC) 0 2,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ 0 6,916,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ารระดบั

ภูมภิาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - 0 472,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ารระดบั

ภูมภิาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC 0 227,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การมาตรฐานสาขาอเิลก็ทรอนิกสร์ะบบการยอมรบัผลการทดสอบและการ

รบัรองบริภณัฑไ์ฟฟ้า (IECEE) 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการรบัรอง

ระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF) 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารภูมภิาคแปซฟิิกวา่ดว้ยการรบัรอง

ระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC ) 0 171,600                      

งบรายจ่ายอื่น 600,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรดา้นการมาตรฐาน 0 600,500                      

รบัรองมาตรฐานและระบบงาน 32,639,000                

งบด าเนินงาน 29,321,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,651,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 51,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,449,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 384,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,400,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 185,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 896,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,093,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 320,700                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 137,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 114,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 8 1,937,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 4,887,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,105,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 298,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 34,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 576,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุตวัอยา่ง 0 700,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,670,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 567,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,035,500                    

งบรายจ่ายอื่น 3,317,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัรองระบบงานดา้นการมาตรฐาน 

(Accreditation) เพือ่การพฒันาอตุสาหกรรม 0 3,317,400                    

เผยแพร่ดา้นการมาตรฐาน 8,156,800                 

งบด าเนินงาน 8,156,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,530,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 49,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 367,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 139,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 220,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 46,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 448,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,232,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 163,900                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 47,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 29,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 956,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,057,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 124,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 122,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 626,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 212,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 388,400                      

ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 307,064,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 38,753,700                

โครงการพฒันาอตุสาหกรรม ขอ้มลูและระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมทีม่ ี

ศกัยภาพมุง่สู่อตุสาหกรรม 4.0 38,753,700                

การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรมของประเทศดว้ยระบบ

สารสนเทศ 38,753,700                

งบลงทนุ 3,070,400                 

ครุภณัฑ์ 3,070,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,070,400                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัการและเกบ็ log (Log analyse) แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 38 95,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราช ชดุ 38 144,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 38 418,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี เครื่อง 23 690,000                      
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch layer 2) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่  48 ช่อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 254,800                      

รายการระดบัที1่: แบตเตอรร์ี่เครื่องส ารองไฟหอ้งควบคุมระบบคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร ชดุ 48 403,200                      

งบรายจ่ายอื่น 35,683,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์เิคราะหข์อ้มููลเชงิลกึ 0 23,815,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาส านกังานทนัสมยั (OIE SMART โครงการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนแม่บทและแผนการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมภูมภิาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562 - 0 5,868,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 130,939,100              

โครงการยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ ผลติภาพ และนวตักรรม 81,089,100                

ส่งเสริมความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมไทยสู่ระดบัสากล 8,919,200                 

งบอดุหนุน 8,919,200                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 8,919,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่อยอดเพิม่ผลติภาพในภาคอตุสาหกรรม

ดว้ยเครือขา่ยดจิทิลั (Digital Networking in Manufacturing) 0 8,919,200                    

การพฒันาผูป้ระกอบการ บคุลากร และแรงงาน ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ 26,393,400                

งบอดุหนุน 26,393,400                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 26,393,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพบุคลากรดว้ยระบบรบัรอง

ความสามารถบุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมสาขา

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 0 5,536,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผลติภาพแรงงาน 4.0 สาขา

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 0 6,857,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัศกัยภาพแรงงานใหม้ทีกัษะที่

หลากหลายพรอ้มกา้วเขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 0 7,000,000                    

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ 13,482,000                

งบอดุหนุน 13,482,000                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 13,482,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัเปลีย่นภาคอตุสาหกรรมไทยสู่การ

เป็นผูน้ าในอตุสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and 0 13,482,000                   

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และระบบบริหารจดัการ 32,294,500                

งบอดุหนุน 32,294,500                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 32,294,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ย

การสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็นระบบตามแนวทางสากล และพฒันาเครือขา่ย

นวตักรรมภาคอตุสาหกรรม 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพอตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะอยา่งย ัง่ยนื 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดย

น ามาตรฐาน ผลติภาพและนวตักรรม เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ขดี

ความสามารถนกัรบอตุสาหกรรมพนัธุใ์หม่ 0 7,546,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมสู่ความเป็น

โรงงานอจัฉริยะเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติตามแนวทางอตุสาหกรรม 4.0 0 9,748,000                    
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โครงการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 49,850,000                

การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 49,850,000                

งบรายจ่ายอื่น 49,850,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาดชันีวดัความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมศกัยภาพ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของ

ภาคอตุสาหกรรม (Industry Foresight) เพือ่ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสู่ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรรมโอเลโอเคมี

จากพชืน า้มนั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

ภายใตแ้ผนแม่บทบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 0 13,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมศกัยภาพแรงงานใน

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัอตุสาหกรรม 4.0 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ เพือ่

ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,613,000                 

โครงการขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษดว้ยการตลาดและประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก 1,613,000                 

การสนบัสนุนดา้นการประชาสมัพนัธ ์การตลาด และการทอ่งเทีย่ว 1,613,000                 

งบด าเนินงาน 1,613,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,613,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,613,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 65,349,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 65,349,900                

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้ และการลงทนุ 65,349,900                

งบบคุลากร 64,163,700                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 62,361,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 136 52,448,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 20 2,031,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ค.ช. 4 84,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 45 3,081,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,715,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,802,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 7 1,802,100                    

งบด าเนินงาน 1,186,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,186,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 3 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 7 63,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 70,409,000                

การก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการดา้นอตุสาหกรรม 70,409,000                

เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรม 30,822,200                

งบด าเนินงาน 15,509,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,003,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 219,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 578,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 936,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 265,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,295,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,129,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,638,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 523,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 318,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 62,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 596,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,506,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 34,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 812,000                      

งบอดุหนุน 15,313,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,313,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารพฒันาอตุสาหกรรม

แห่งสหประชาชาติ 0 15,313,000                   

การบริการขอ้สารสนเทศดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 39,586,800                

งบด าเนินงาน 39,586,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,584,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 257,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 891,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 176,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 34,624,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 566,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 29,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 530,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,002,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 337,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 541,700                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 115,561,326,900          

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 1,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,000,000                 

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 1,000,000                 

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 1,000,000                 
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งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีบุญเรือง ต าบลหวัหมาก อ าเภอบางกะปิ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมบาลเีตรียมอดุมศึกษา มจร. ต าบลบางขนุนนท ์อ าเภอ

บางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพทุธศาสตรว์ทิยา ต าบลบา้นช่างหลอ่ อ าเภอบางกอกนอ้ย 

จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมมงักรกมลาวาสวทิยาลยั ต าบลป้อมปราบ อ าเภอป้อมปราบฯ

 จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมกศุลสมาครวทิยาลยั ต าบลสมัพนัธวงศ ์อ าเภอสมัพนัธวงศ ์

จงัหวดักรุงเทพฯ แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 172,802,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 47,438,200                

โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 47,438,200                

สนบัสนุนการด าเนินงานมลูนิธทินัตนวตักรรม 38,005,900                

งบอดุหนุน 38,005,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 38,005,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธทินัตนวตั

กรรม ในพระบรมราชูปถมัภ์ 0 38,005,900                   

สนบัสนุนการด าเนินงานมลูนิธคินืชา้งสู่ธรรมชาติ 9,432,300                 

งบอดุหนุน 9,432,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,432,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธคิืนชา้งสู่ 0 9,432,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 81,321,400                

การบริหารบคุลากรภาครฐั (ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลกัรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง) 81,321,400                

การบริหารบคุลากรภาครฐั (ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง) 81,321,400                

งบบคุลากร 79,079,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 64,776,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 132 52,106,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 20 2,743,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.น.ก. 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 45 3,793,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 22 6,049,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,303,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 60 14,243,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพีพนกังานราชการ 4 59,400                        

งบด าเนินงาน 2,242,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,242,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 60 521,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 44,042,900                

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทีไ่ดร้บัการประสานใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิ์ 44,042,900                

การบริหาร ประสานและสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 25,906,300                

งบด าเนินงาน 25,534,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,025,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 232,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 210,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,181,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 15 576,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 4,905,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัเกบ็เอกสาร บาท 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งก าจดัปลวก หนู และแมลง บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายซอ่มบ ารุงคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายบ ารุงรกัษาลฟิท์ บาท 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วเิคราะหข์อ้มูล คน 6 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานท าความสะอาด 6 852,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 6 1,368,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการอืน่ๆ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน า้ด-ีน า้เสยี 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมระบบ CCTV 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า (หมอ้แปลง 0 75,000                        

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบตูส้าขาโทรศพัท์ 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบสญัญาณอคัคีภยั 

(ระบบไฟ Alarm) 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืและอปุกรณ์ต่างๆ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งปรบัภูมทิศันแ์ละค่าใชจ่้ายในวนัเฉลมิพระ 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,072,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 82,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,248,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,509,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 809,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 65,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 431,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,203,400                    

งบรายจ่ายอื่น 371,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 371,700                      

ตดิตามและประเมนิผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 953,700                   

งบด าเนินงาน 953,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 953,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 18,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 935,300                      

ขยายผลและเผยแพร่ประชาสมัพนัธโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,439,200                

งบด าเนินงาน 10,439,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,439,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 141,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,841,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 6 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วเิคราะหข์อ้มูล คน 6 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,322,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 54,200                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเกี่ยวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,743,700                 

งบด าเนินงาน 2,948,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,197,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 157,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 129,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 3 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วเิคราะหข์อ้มูล คน 3 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 31,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 430,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,751,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,751,000                    

งบลงทนุ 3,795,000                 

ครุภณัฑ์ 3,795,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,795,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 2  แขวงบาง

ยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router)  รองรบั

สญัญาณแบบใยแกว้น าแสง  แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแม่ขา่ยส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนกลาง  แขวงบางยี่

ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ย (L3 Switch) ขนาด 

48 ช่อง รองรบัสญัญาณแบบใยแกว้น าแสง แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ย (L2 Switch) ขนาด 

24 ช่อง รองรบัสญัญาณแบบใยแกว้น าแสง แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั เครื่อง 15 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล แขวง

บางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ 1,873,017,300            
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,541,364,900            

โครงการบริหารแผนและงบประมาณแบบบูรณาการทีม่ ุง่ผลสมัฤทธิ์ 1,439,442,000            

จดัท าขอ้เสนอริเริ่มโครงการวจิยัและนวตักรรมทีส่  าคญัของประเทศ 1,113,201,200            

งบอดุหนุน 1,113,201,200            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,113,201,200               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทา้ทายไทย/นโยบายรฐับาล 0 176,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริหารแผนและงบประมาณขอ้เสนอริเริ่ม

โครงการวจิยัและนวตักรรมและโครงการยทุธศาสตรเ์ป้าหมาย (spearhead) 0 903,601,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาเชงิพื้นที่โดยมหาวทิยาลยัในพื้นที่ 0 33,600,000                   

การบริหารงบประมาณการวจิยัและนวตักรรม 326,240,800              

งบอดุหนุน 326,240,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 326,240,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริหารจดัการความรูเ้พือ่การใชป้ระโยชนเ์ชงิ

ชมุชน สงัคม 0 108,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาส าคญั 

เร่งด่วนของประเทศดา้นสุขภาพ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 0 85,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนวจิยัที่มุ่งเป้าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการใน

การพฒันาประเทศ 0 132,740,800                 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางการวจิยั และมาตรฐานการวจิยัของ

ประเทศ

101,922,900              

พฒันามาตรฐาน ขอ้ก าหนด หรือแนวทางการปฏบิตัิ 37,647,500                

งบอดุหนุน 16,050,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,050,000                   

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนพฒันามาตรฐานการวจิยัของประเทศ 0 16,050,000                   

งบรายจ่ายอื่น 21,597,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานการวจิยัของประเทศ 0 21,597,500                   

บริหารจดัการระบบสารสนเทศการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 9,975,400                 

งบอดุหนุน 1,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริหารจดัการระบบสารสนเทศการวจิยัและ 0 1,800,000                    

งบรายจ่ายอื่น 8,175,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศการวจิยั

และนวตักรรม 0 8,175,400                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนบญัชสีิ่งประดษิฐใ์หเ้กดิการต่อยอด 39,600,000                

งบอดุหนุน 39,600,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาสิง่ประดษิฐไ์ทย 0 39,600,000                   

สรา้งบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 14,700,000                

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาบุคลากรและเครือขา่ยวจิยั โครงการ 0 4,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,700,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรและเครือขา่ยวจิยั 0 10,700,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 117,226,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 117,226,600              

การบริหารจดัการบคุลากรภาครฐัเพือ่สนบัสนุนดา้นการวจิยัและนวตักรรม 117,226,600              
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งบบคุลากร 115,272,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 89,597,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 229 75,210,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 15 1,765,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 74 3,486,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 8 67,000                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 34 9,068,400                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 25,675,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 107 25,675,100                   

งบด าเนินงาน 1,954,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,954,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 3 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 107 963,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 214,425,800              

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัและนวตักรรม 214,425,800              

จดัท า ขบัเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารวจิยัและนวตักรรม 30,198,100                

งบรายจ่ายอื่น 30,198,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย มาตรการดา้น

การวจิยัและนวตักรรม เพือ่การปฏรูิประบบวจิยัของประเทศ 0 20,721,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงานของสภานโยบาย

และนวตักรรมแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารผูท้รงคุณวุฒขิองส านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 0 9,477,000                    

ก ากบัตดิตาม และประเมนิผลดา้นการวจิยัและนวตักรรม 26,072,800                

งบอดุหนุน 12,072,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,072,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าตอบแทนแก่ผูท้รงคุณวุฒใินการให ้

ค าปรึกษาทางวชิาการ 0 12,072,800                   

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามและประเมนิผล 0 14,000,000                   

บริหารจดัการองคก์รและพฒันาบคุลากร 55,350,500                

งบด าเนินงาน 41,154,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,614,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พกัยานพาหนะ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 8 2,073,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,214,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 698,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 264,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 795,000                      



981 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ค่าสาธารณูปโภค 11,540,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,500,000                    

งบลงทนุ 2,273,700                 

ครุภณัฑ์ 707,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 278,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 42,000 บทียูี แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 106,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 6 171,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 429,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ และโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 12 429,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,565,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,565,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดา้นหนา้อาคาร วช.8  ส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 1,565,900                    

งบรายจ่ายอื่น 11,922,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์รและบุคลากร 0 11,922,200                   

ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมอืของหน่วยงานในระบบวจิยั 102,804,400              

งบอดุหนุน 34,250,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,250,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนความร่วมมอืดา้นการวจิยัและวชิาการกบั

ต่างประเทศตามขอ้ตกลง 0 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรูแ้ละ

เผยแพร่ผลผลติจากผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ์ 0 26,750,000                   

งบรายจ่ายอื่น 68,554,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานระบบงานวจิยัของประเทศ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 9,074,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารความร่วมมอืทางดา้นการวจิยักบั 0 2,479,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในงานการสรา้งและพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัและ 0 52,000,000                   

ส านกังานราชบณัฑติยสภา 192,219,100              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 89,638,600                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 89,638,600                

รายจ่ายบคุลากรภาครฐั 89,638,600                

งบบคุลากร 30,895,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 30,169,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 74 25,465,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 11 772,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 6 562,800                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 12 3,368,700                    
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ค่าจา้งช ัว่คราว 725,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3 706,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ คน 1 18,700                        

งบด าเนินงาน 58,743,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,743,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งนายกและอปุนายก อตัรา 3 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 2 686,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมนาคุณราชบณัฑติที่ปรึกษา 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอปุการะราชบณัฑติ 118 41,850,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอปุการะภาคีสมาชกิ 84 15,120,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 3 25,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 102,580,500              

การสรา้งองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาต่างๆและก าหนดมาตรฐานการใชภ้าษาไทย 77,967,600                

การสรา้งองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาต่าง ๆ 48,267,600                

งบด าเนินงาน 41,582,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,841,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,390,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน (งานด าเนินการเอง) คน 9 1,158,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,741,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 145,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 182,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,400,000                    

งบลงทนุ 647,500                   

ครุภณัฑ์ 647,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 647,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีแขวงดุสติ เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีแขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 437,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

งบอดุหนุน 37,500                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารปราชญร์ะหวา่งประเทศ 0 37,500                        
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งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าฐานขอ้มูลค าในพจนานุกรมฉบบัราช 0 6,000,000                    

ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยทีถ่กูตอ้งตามหลกัภาษาผา่นช่องทางต่างๆ 29,700,000                

งบรายจ่ายอื่น 29,700,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการ รู ้รกั ภาษาไทย 0 28,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู ้

ส  านกังานราชบณัฑติยสภา 0 1,500,000                    

การใหบ้ริการทางวชิาการ 24,612,900                

จดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ 12,133,600                

งบด าเนินงาน 3,380,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 8,753,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,997,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการแขง่ขนัและคดัเลอืกผูใ้ชภ้าษาไทยดเีด่นของ

ส านกังานราชบณัฑติยสภา 0 718,800                      

รายการระดบัที1่: โครงการเครือขา่ยสหวทิยาการแห่งส านกังานราชบณัฑติย 0 1,037,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าเกณฑม์าตรฐานวดัความรูภ้าษาไทยส าหรบั

ครูสอนภาษาไทย 0 3,000,000                    

จดัพมิพห์นงัสอืและสิ่งพมิพข์องทางราชการ 10,030,000                

งบด าเนินงาน 4,030,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,030,000                    

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัท าพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ 3 ภาค 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัพมิพห์นงัสอืพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เน่ือง

ในโอกาสงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลง

กรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เลม่ 2000 1,000,000                    

การใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,449,300                 

งบด าเนินงาน 1,387,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,163,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 563,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 600,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 224,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 224,700                      

งบลงทนุ 1,061,600                 

ครุภณัฑ์ 1,061,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,061,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมที่จ  าเป็น (ชดุโปรแกรม

ระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน)   แขวงดุสติ เขตดุสติ ชดุ 10 368,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมที่จ  าเป็น (ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน) แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 17 608,600                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,000                        

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 112,392,896,600          

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ความม ัน่คงชายแดน

และทางทะเล 6,814,842,100            

โครงการจดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรม ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 6,316,439,000            

จดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนั ปราบปราม

อาชญากรรมของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 6,316,439,000            

งบด าเนินงาน 184,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 184,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 184,800                      

งบลงทนุ 4,988,939,100            

ครุภณัฑ์ 4,988,939,100               

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,380,180,300               

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเฮลคิอปเตอรข์บวนฯ พระราชพาหนะ 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 4 1,870,000,000               

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุกอเนกประสงค(์ทดแทน) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้

 พรอ้มอปุกรณ์ฯ ใชใ้นภารกจิงานควบคุมฝูงชน และกลุม่ผูช้มุนุมประทว้ง 

สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 96 116,268,300                 

รายการระดบัที1่: ยานยนตล์าดตระเวนไต่ลาดชนั ชนิดลอ้ยางทรงสูง แบบ

แคปซูลโมโนคอ๊ก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 10 139,000,000                 

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 250 ซซี ี(แบบวบิาก) บก.ป.  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 11 1,814,900                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 130 ซซีี

 ติดต ัง้กระบงัลมโปร่งใส โครงเหลก็กนัลม้หนา้หลงัพรอ้มอปุกรณ์ บก.ป.   

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 8 2,240,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล เทอรโ์บ) ขนาด 1 ตนั แบบดบัเบิ้ลแค็บ 

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 15 14,248,600                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกผูต้อ้งหา พรอ้มอปุกรณ์ บก.ป. แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 2 4,999,500                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) หุม้เกราะกนักระสุนท ัง้คนั บก.ป. แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 4 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตค์วบคุมและส ัง่การเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิพรอ้มเครื่อง

ขยายเสยีงไซเรน และวทิยรุบัส่ง  บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี คนั 1 36,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตตู์ป้ฏบิตัิการเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ พรอ้มชัน้วางอปุกรณ์

 เกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ เครื่องขยายเสยีงไซเรนและวทิยรุบัส่ง บก.สปพ. แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 10 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ติดต ัง้เครื่องป้องกนัการจดุระเบดิดว้ย

คลืน่ความถีโ่ทรศพัทแ์ละวทิยพุรอ้มอปุกรณ์  บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 20,330,000                   

รายการระดบัที1่: รถเอกซเรยต์รวจคน้บุคคลและสมัภาระเคลือ่นที่พรอ้ม

เครื่องไซเรน และวทิยรุบัส่ง บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี คนั 2 66,000,000                   
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รายการระดบัที1่: รถยนตป์ฏบิตัิการขนส่งเครื่องเอกซเรยต์รวจหาอาวุธวตัถุ

ระเบดิพรอ้มเครื่องขยายเสยีงไซเรน และวทิยรุบัส่ง บก.สปพ.   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร คนั 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการ พรอ้มอปุกรณ์ควบคุมอากาศยานไร ้

คนขบั บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 2 14,980,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตน์ัง่ตรวจการณ์ ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,700 ซซี ี

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร คนั 5 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน ลอ้ยาง 4X4 บช.ตชด.  แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 20 52,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,799,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยมุอืถอื ระบบ UHF/FM แบบเขา้รหสั 

แบบ 2-5 วตัต ์พรอ้มชดุปากพูดหูฟงั บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ชดุ 60 8,699,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยมุอืถอื ระบบ UHF/FM ขนาด 25-30 

วตัต ์ชนิดติดต ัง้รถยนต ์พรอ้มอปุกรณ์ บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ชดุ 20 1,100,000                    

ครุภณัฑอ์าวุธ 2,257,944,800               

รายการระดบัที1่: ปืนเลก็ยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 6000 243,967,800                 

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ท าลายเขา้สู่ที่หมาย บก.ป.   แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปืนเลก็ยาวซุม่ยงิระยะปานกลาง พรอ้มกลอ้งเลง็กลางวนั 

และอปุกรณ์ประจ าปืนครบชดุ บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กระบอก 5 4,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปืนไฟฟ้า บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กระบอก 200 12,400,000                   

รายการระดบัที1่: เชอืกรูดเร็ว บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร เสน้ 4 880,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประกอบ ปืนกลมอื เพือ่ท  าการยงิกระสุนส ี 

บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 940,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประกอบ ปืนพกกึ่งอตัโนมตัิ เพือ่ท  าการยงิ

กระสุนส ี  บก.ป.   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 894,000                      

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะป้องกนักระสุน พรอ้มแผ่นเกราะแขง็ บก.ป.   

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 100 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องทางไกลในเวลากลางคืน บก.ป.    แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 17,798,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสารวตัถรุะเบดิแบบเคลือ่นที่ บก.สปพ.    

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 20 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิขนาดใหญ่ บก.สปพ.   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัการจดุระเบดิดว้ยคลืน่ความถีโ่ทรศพัทม์อืถอื  

 บก.สปพ.  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยว์งจรปิดแบบกระเป๋าหิ้วพรอ้มอปุกรณ์  

บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิท าลายวงจรระเบดิแสวงเครื่อง บก.สปพ.  แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาวงจรอเิลคทรอนิคส ์บก.สปพ.   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยต์รวจหาอาวุธและวตัถรุะเบดิ บก.สปพ.   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุนิรภยัป้องกนัสะเกด็ระเบดิพรอ้มอปุกรณ์มาตรฐาน 

บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 10 17,800,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคน้หาทุ่นระเบดิ บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิรภยัเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ (Bomb Suit) บก.สปพ.   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 10 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิขนาดเลก็ บก.สปพ.   แขวงทุ่ง

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 3 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยว์งจรปิดแบบกระเป๋าหิ้วพรอ้มอปุกรณ์  

บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 15 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน พรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 10 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกี่ยวลากวตัถรุะเบดิ (Hooks&Lines) 

บก.สปพ.   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 20 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ตดัถา่งไฟฟ้าก าลงัสูงแบบพกพา บก.สปพ.   

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 20 14,980,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุนิรภยัวตัถรุะเบดิส าหรบัเกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ สกบ.  แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 37 111,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิท าลายวงจรระเบดิแสวงเครื่อง สกบ.  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 24 9,642,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกนักระสุน ระดบั 2 

ส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานสายงานป้องกนัและปราบปรามและสายงานสบืสวน สกบ.

  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 15800 339,700,000                 

รายการระดบัที1่: แผ่นเกราะแขง็ สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร แผ่น 2000 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาวุธปืนพกกึ่งอตัโนมตัิ ขนาด 9 มม. สกบ.  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 2420 33,880,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนซุม่ยงิ ขนาด 7.62 มม. พรอ้มที่เกบ็เสยีง สกบ.  แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 50 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาวตัถรุะเบดิแบบพบัได ้สกบ.  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 180 32,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาวตัถรุะเบดิแบบ 2 หวั พรอ้มระบบ GPS 

สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 180 66,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ ส าหรบัสถานีต ารวจท ัว่ประเทศ 

ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กระบอก 7410 37,050,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อกลอ้งเลง็จดุแดงส าหรบั ศปก.ตร.สน. 

สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2600 17,092,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ ส าหรบั

สถานีต ารวจท ัว่ประเทศ ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ สกบ.  แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4000 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนกลมอื ขนาด 9 มม. ชนิดพบัฐานหรือยดืหด พรอ้มที่

เกบ็เสยีงและอปุกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 500 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนเลก็ส ัน้ ขนาด 5.56 มม. พรอ้มที่เกบ็เสยีง สกบ. แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 500 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนเลก็ยาว ขนาด 5.56 มม. พรอ้มที่เกบ็เสยีง สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 500 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนลูกซองกึ่งอตัโนมตัิ  ขนาด 12 เกจ พรอ้มอปุกรณ์ 

สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 1098 19,983,600                   

รายการระดบัที1่:  ปืนเลก็ส ัน้ ขนาด 5.56 มม. สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี

 เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 48290 838,595,800                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 341,014,800                 
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รายการระดบัที1่: โครงการเสริมศกัยภาพการตรวจสอบรถยนตแ์ละขบัขี่

ดว้ยชดุอปุกรณ์ตรวจจบัหมายเลขทะเบยีนรถยนตอ์ตัโนมตัิแบบเคลือ่นที่ 

สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 70,394,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์ใหก้บัผูส้  าเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.

 และ นสต.) สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 5280 86,320,000                   

รายการระดบัที2่: อาวุธปืนพก 9 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร กระบอก 5280 73,920,000                   

รายการระดบัที2่: กญุแจมอื สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร อนั 5280 7,920,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน สกบ.

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 280 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจสอบสารระเบดิและสารเสพติด สกบ.  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุคน้หาเป้าหมายความถีสู่งแบบน าพา สกบ.  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 39,900,000                   

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิพรอ้มรถและอปุกรณ์ สกบ.  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 7 78,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมฝูงชน แบบครบชดุ สกบ.  แขวงถนนนครไชย

ศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 20,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,327,315,100            

รายการระดบัที1่:  โครงการจดัหาและติดต ัง้ระบบวทิยสุือ่สารดจิติอล ระยะ

ที่ 2  สทส.    แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,327,315,100               

โครงการการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัความม ัน่คงและการมส่ีวนร่วมของประชาชน 498,403,100              

การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ย 498,403,100              

งบลงทนุ 498,403,100              

ครุภณัฑ์ 498,403,100                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 498,403,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องมอื อปุกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการ

ชมุนุมสาธารณะ ตามประกาศส านกันายกรฐัมนตรี สกบ. แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 498,403,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 115,440,200              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผดิคา้มนุษย์ 115,440,200              

ป้องกนั ปราบปราม ด าเนินคด ีและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยแ์ละการกระท าความผดิ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 35,024,800                

งบด าเนินงาน 30,945,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,645,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,840,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 18,045,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 18,045,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 922,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 813,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 372,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ บาท 0 33,600                        
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รายการระดบัที2่: ค่าแปลเอกสาร บาท 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 496,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 3,402,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 320,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 228,000                      

งบลงทนุ 930,000                   

ครุภณัฑ์ 930,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 930,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต์

บก.ปคม.  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 600,000                      

รายการระดบัที1่: สญัญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาวพรอ้มเครื่องขยายเสยีง 

บก.ปคม. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 186,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์บก.ปคม. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 144,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,149,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 3,149,500                    

เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผดิคา้มนุษยแ์ละ

ความผดิทีเ่กี่ยวขอ้ง 79,083,400                

งบด าเนินงาน 79,083,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,083,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 787,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 78,188,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 78,188,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 108,000                      

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดี 1,332,000                 

งบด าเนินงาน 1,332,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,332,000                    

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 719,580,100              

โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 204,623,100              

จดัระเบยีบสงัคมรอบสถาบนัการศึกษา 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัระเบยีบสงัคมรอบสถาบนัการศึกษา 

(Campus Safty Zone) บาท 0 1,500,000                    

การสรา้งภูมคุิม้กนัในกลุ่มเป้าหมายระดบัโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาหรือ

เทยีบเทา่ 203,123,100              

งบรายจ่ายอื่น 203,123,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการศึกษาเพือ่ต่อตา้นการใชย้าเสพติดใน

เด็กนกัเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 0 196,123,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน บาท 0 7,000,000                    

โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ 514,957,000              

การสกดัก ัน้ ปราบปราม การผลติ การคา้ยาเสพตดิ 514,957,000              
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งบด าเนินงาน 514,957,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 499,130,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการนอกเวลาราชการ ส าหรบั

ด่านตรวจ/จดุตรวจ 0 44,582,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าปฏบิตัิงานดา้นการขา่ว บาท 0 184,425,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ. 0 186,336,900                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 83,785,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 15,827,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคประจ าด่านตรวจ/จดุตรวจ และศูนย์ 0 15,827,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 24,061,738,200           

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 4,111,262,700            

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,383,857,100            

งบด าเนินงาน 1,034,563,900            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 961,819,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 4,418,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 700,048,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 700,048,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 5,984,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 634,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 2,669,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 16,660,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ 0 16,660,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,340,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 0 2,340,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,633,800                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 16,633,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 3,227,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 139,374,600                 

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 2,208,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 271,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 13,437,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก รายการ 0 2,875,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องช่วยฝึก บาท 0 554,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 45,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 28,397,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องอปุโภค-บริโภค บาท 0 331,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหารและยาใหสุ้นขัและมา้ บาท 0 7,729,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 1,010,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 424,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา บาท 0 309,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 162,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 1,387,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องมอืสือ่สาร บาท 0 3,128,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุซอ่มรถเกราะว-ี150 บาท 0 4,543,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยาและเวชภณัฑ์ 0 1,838,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 72,744,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 50,931,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 14,986,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 5,032,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,793,600                    

งบลงทนุ 93,138,800                

ครุภณัฑ์ 93,138,800                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 61,624,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุกน า้ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ขนาดบรรจ ุ6,000 

ลติร บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 14 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์พรอ้มอปุกรณ์

ช่วยชวีติฉุกเฉิน บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 10 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 250 ซซี ี(แบบวบิาก) บช.ตชด. 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 48 6,624,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,472,800                    

รายการระดบัที1่: เสาอากาศชนิดโครงสรา้งสามเหลีย่มขนาด 18 น้ิว พรอ้ม

อปุกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 3,428,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยสุือ่สารดจิติอล/อนาลอ็ค ชนิดประจ าที่ 

VHF/FM 50 วตัต ์บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 1,044,000                    

ครุภณัฑอ์าวุธ 21,360,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่อง X-Ray ตรวจวตัถรุะเบดิแบบดจิติอล พรอ้ม

อปุกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 21,360,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,682,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคน้โลหะแบบประตู บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 4,158,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) เพือ่

การรกัษาความปลอดภยั ส าหรบักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

(ส่วนกลาง) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,524,000                    

งบอดุหนุน 175,967,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 175,967,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

นกัเรียน รร.ตชด. คน 0 126,957,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายอาหารเสริม นมผง ส าหรบันกัเรียน คน 0 49,009,600                   

งบรายจ่ายอื่น 80,187,000                

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน บาท 0 4,487,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 4,487,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุส าหรบัโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี บช.ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แห่ง 17 850,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม ตู ้ 9 261,300                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 9 71,100                        

รายการระดบัที2่: คูลเลอรน์ า้ส  าหรบัผูป่้วยและญาติ บช.ตชด. แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 50,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊และเกา้อี้ส  าหรบัเจา้หนา้ที่ บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 30,400                        
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: ตูว้างสือ่สุขภาพ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 8,800                         

รายการระดบัที2่: บอรด์เพือ่จดัป้ายความรูสุ้ขภาพ บช.ตชด. แขวงพญา

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แผ่น 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม คนั 11 10,472,000                   

รายการระดบัที2่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท คนั 11 10,472,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม เครื่อง 8 88,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink

 Tank Printer) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บช.ตชด. แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 22,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม เครื่อง 8 398,500                      

รายการระดบัที2่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 64,000                        

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100

 น้ิว บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จอ 15 135,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 15 199,500                      

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม ชดุ 2 67,000                        

รายการระดบัที2่: เปลหามคนไข ้บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที2่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ข บช.ตชด. แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เตียง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม เครื่อง 16 440,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กโิลวตัต ์บช.ตชด. แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 440,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน เพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม กลอ้ง 14 210,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิดตาเดยีว บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 14 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 206,100                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัการศึกษาส าหรบัเด็กและเยาวชนในถิน่

ทุรกนัดารเพือ่สนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ โรงเรียน 0 15,817,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โครงการ 0 2,627,600                    
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รายการระดบัที1่: รายการชดเชยค่าใชจ่้ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอ

ใชท้ี่ดนิพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0 2,176,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งจติส านึกต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ บาท 0 12,235,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการภารกจิการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในพื้นที่

ดา้นหนา้ปราสาทพระวหิารและพื้นที่ใกลเ้คียง โครงการ 1 29,848,800                   

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 149,355,100              

งบด าเนินงาน 103,455,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,758,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา 0 1,721,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 11,700,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 136,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 8,416,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 928,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ/อาคารส านกังาน 0 7,488,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,310,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 0 6,310,400                    

รายการระดบัที3่: ค่าจา้งเหมาบริการพาหนะเพือ่ด าเนินการส่งคนต่าง

ดา้วออกนอกราชอาณาจกัร 0 6,310,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร์ บาท 0 10,547,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,297,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,297,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 2,975,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 13,362,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 12,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 60,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 13,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 4,018,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 22,150,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 64,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 19,696,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,264,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 2,605,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 6,348,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,400,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 1,077,500                    

งบลงทนุ 45,000,000                

ครุภณัฑ์ 45,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจและวเิคราะหอ์ปุกรณ์การสือ่สาร สตม. 

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชดุ 15 45,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 900,000                      

การด าเนินการดา้นการขา่วทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คงของประเทศและการรกัษา

ความปลอดภยับคุคลส าคญั 365,345,600              
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งบด าเนินงาน 183,636,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 169,527,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลา 0 10,765,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 68,166,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 68,166,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 2,326,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 389,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 1,146,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 7,024,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 1,024,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน บาท 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะเพือ่ใชเ้ป็นรถยนตใ์นภารกจิรกัษาความ

ปลอดภยับุคคลส าคญั 6 คนั บาท 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร์ บาท 0 4,123,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 207,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 207,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะส าหรบัภารกจิสบืสวนหาขา่ว คนั 52 13,497,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 2,179,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปฏบิตัิงานดา้นการขา่วความม ัน่คง บาท 0 34,440,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 1,291,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 16,819,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 255,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 72,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 85,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 161,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 2,622,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 65,800                        

ค่าสาธารณูปโภค 14,108,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,371,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 759,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,248,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 209,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ๆ บาท 0 2,519,400                    

งบลงทนุ 142,087,500              

ครุภณัฑ์ 115,148,800                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,029,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ท  างาน บช.ส. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 210 1,029,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 59,572,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการปฏรูิประบบงานการขา่วสนัติบาล บช.ส. แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 59,572,300                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งวทิยกุระจายเสยีง ระบบ FM ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1

 กโิลวตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ บช.ส. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 3,960,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 50,587,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพหอ้งประชมุอาคารอเนกประสงค์

 ศพข.บช.ส. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 2,137,500                    
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รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบการติดต่อสือ่สารในการปฏบิตัิงาน

ขา่วความม ัน่คง บก.ส.2  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 30,400,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบงานต่อตา้นขา่วกรองเพือ่สนบัสนุน

งานอารกัขาบุคคลส าคญั บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน โครงการ 1 18,050,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,938,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,622,900                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงยกระดบัการบริการประชาชนของ

ศูนยบ์ริการออกหนงัสอืรบัรองความประพฤติ บก.อก.บช.ส. แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 8,622,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,315,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบา้นพกัอสิระ บช.ส.(รามอนิทรา) จ านวน 

60 หอ้ง/2 หลงั แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 5,591,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบา้นพกัอสิระ บช.ส.(เศรษฐศิร)ิ จ านวน 30

 หอ้ง/1 หลงั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 2,801,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบา้นพกัอสิระ บช.ส.(วชัรพล) จ านวน 249 

หอ้ง แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 9,923,000                    

งบรายจ่ายอื่น 39,622,000                

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั บาท 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งจติส านึกต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ บาท 0 9,172,000                    

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในเขตน่านน า้และการ

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยทางทะเล 160,313,300              

งบด าเนินงาน 117,374,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 109,756,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 17,509,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 17,509,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 246,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 111,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 504,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน บาท 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 6,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ บาท 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 129,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 129,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 1,527,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 229,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 84,969,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 149,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเรือตรวจการณ์ บาท 0 2,232,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,617,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 4,678,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 1,485,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,318,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 135,000                      

งบอดุหนุน 42,736,600                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,736,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัที่ส  านกังานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน บาท 0 42,736,600                   

งบรายจ่ายอื่น 202,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 202,500                      

การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมคดเีฉพาะทาง 772,342,600              

งบด าเนินงาน 73,593,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,141,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,182,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 26,240,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 26,240,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 663,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 469,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 129,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 302,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 302,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 23,722,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 86,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 18,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 2,926,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 273,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหารส าเร็จรูป 0 3,246,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 13,451,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 6,744,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 5,152,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,378,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 176,700                      

งบลงทนุ 698,749,400              

ครุภณัฑ์ 22,433,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,494,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีบก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA บก.อก.บช.ก. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บก.รฟ. แขวงรองเมอืง

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 1 บก.

อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 บก.

อก.บช.ก.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 220,000                      



996 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรบัเครือขา่ย (Link Load 

Balancer) บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 85,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บก.รฟ. แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) บก.รฟ. แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) บก.อก.บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 60,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

บก.รฟ. แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 53,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) บช.ก.

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 38,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 114,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล บก.รฟ. แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens บช.ก. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,600                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 19,824,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุคน้หาต าแหน่งทศิทางโทรศพัทม์อืถอื บก.ป. แขวง

จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 19,824,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 676,315,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 676,315,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการอาคารเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา 0 634,893,900                 

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนการปฏบิตัิหนา้ที่ บก.ป. แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 41,422,000                   

การสบืสวนและสอบสวนการกระท าความผดิเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤตมิชิอบใน

วงราชการ 8,456,400                 

งบด าเนินงาน 8,456,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,184,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 4,241,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงต ารวจ 0 4,241,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 220,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 298,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 298,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 229,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 1,089,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 64,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 73,300                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,272,000                    



997 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

การปราบปรามการกระท าผดิเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 83,966,300                

งบด าเนินงาน 77,235,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,009,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 7,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา 0 64,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 47,634,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 47,634,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 971,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 317,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 317,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 14,697,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 4,333,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 5,400                         

ค่าสาธารณูปโภค 226,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 44,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 107,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 41,600                        

งบลงทนุ 6,330,400                 

ครุภณัฑ์ 6,330,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,366,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี บก.ปทส. แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 34 1,366,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 800,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 800,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3500 

ANSI Lumens บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 288,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,815,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 

บก.ปทส.แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 139 3,475,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า บก.ปทส. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 340,000                      

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 400,000                      

การป้องกนั ปราบปราม สบืสวนผูผ้ลติและผูค้า้ยาเสพตดิ 1,187,626,300            

งบด าเนินงาน 661,583,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 652,803,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคุม้ครองพยาน 0 123,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนนกัจติวทิยา 0 20,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูต้รวจพสูิจนย์าเสพติด 0 8,586,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา 0 1,418,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนลา่มแปล บาท 0 2,749,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการนอกเวลาราชการ ส าหรบั

ด่านตรวจ/จดุตรวจ 0 47,232,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 14,455,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 14,455,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 5,058,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 627,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 851,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 5,898,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 870,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ/อาคารส านกังาน 0 5,028,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,553,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 1,553,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร์ บาท 0 16,128,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0 74,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,243,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 6,243,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 594,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ทดแทน) เพือ่ใชใ้นภารกจิงานสบืสวน

สอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพ

ติดและเจา้หนา้ที่ต ารวจฝ่ายสบืสวนในสถานีต ารวจท ัว่ประเทศ 2,081 คนั 0 442,980,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบศูนยข์อ้มูลกลางยาเสพติด บช.ปส. 0 628,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาชดุเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารอเิลก็ทรอนิกส ์แบบ 2 โครงการ 0 2,634,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาชดุคน้หาต าแหน่งโทรศพัทม์อืถอื โครงการ 0 11,207,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร ์ปส. บาท 0 916,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาดูแลรกัษาเครื่องเอก็ซเรยต์รวจคน้ยาเสพติด 0 55,488,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 1,371,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 137,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 8,344,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 366,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 916,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 68,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 824,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,226,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 274,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอปุกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนขั บาท 0 5,518,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 18,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 64,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ บาท 0 8,167,400                    



999 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

ค่าสาธารณูปโภค 8,779,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 2,900,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 761,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,397,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 403,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม บาท 0 2,316,300                    

งบลงทนุ 504,471,800              

ครุภณัฑ์ 500,471,800                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,925,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) บช.ปส. แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 14 9,632,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ คนั 2 1,904,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 ซซี ีบช.ปส. แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 57 4,389,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 454,913,000                 

รายการระดบัที1่: License ชดุถอดรหสัและถา่ยโอนขอ้มูลโทรศพัทม์อืถอื 

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 22 4,378,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบ E-Document เพือ่การคน้หาเอกสาร บช.ปส.  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเกบ็ส านวนสอบสวนอเิลก็ทรอนิกส ์บช.ปส.แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพชดุเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์แบบ 3 บช.ปส.   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 1 46,450,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการขา่วยาเสพติดและสรา้ง

ความสมัพนัธฐ์านขอ้มูล (เชือ่มโยงหน่วยงานภายนอก) บช.ปส.   แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาและติดต ัง้ระบบวทิยสุือ่สารดจิติอล 

กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส.   แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องเอก็ซเรยต์รวจคน้ยาเสพติด บช.ปส. 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 167,205,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อชดุเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารอเิลก็ทรอนิกส ์แบบ

ที่ 4 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 198,000,000                 

ครุภณัฑอ์าวุธ 8,305,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์เครื่องมอืส าหรบัหน่วยปฏบิตัิการ

พเิศษ สยบไพรี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 8,305,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเชอืกลงทางดิ่งแบบเร่งด่วนประกอบอากาศยาน 

(FAST ROPE) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: แท่น FAST ROPE บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขต

หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 95,000                        

รายการระดบัที2่: เชอืกลงทางดิ่ง 200 ฟตุ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เสน้ 2 60,000                        

รายการระดบัที2่: ห่วงคลอ้งชดุโรยตวั (Carabiner) บช.ปส. แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ห่วงโรยตวั เลข 8 มปีีก บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 300,000                      

รายการระดบัที2่: ถงุมอืโรยตวั บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 170,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุใส่โรยตวั (Harness) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 20 500,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งส่องทางไกลตาเดยีว บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 5 750,000                      

รายการระดบัที2่: กลอ้งตรวจการณ์ส าหรบัพลซุม่ยงิ บช.ปส. แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 5 500,000                      

รายการระดบัที2่: โลก่นักระสุน ระดบั 3A บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อนั 5 175,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ท าลายประตูหนา้ต่าง (เหลก็กระแทก, คอ้น, 

คีมตดัเหลก็ขนาดใหญ่) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ ชดุ 5 125,000                      

รายการระดบัที2่: หมวกป้องกนักระสุนและสะเกด็ระเบดิ ระดบั 3A 

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 52 1,560,000                    

รายการระดบัที2่: หูฟงัวทิยสุ  าหรบัชดุปฏบิตัิการ บช.ปส. แขวงตลาด

บางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 52 1,820,000                    

รายการระดบัที2่: ระเบดิเสยีง (Flash bang) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน

 เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ลูก 25 200,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุปฐมพยาบาล บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกั

สี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 250,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,328,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการระบบสือ่สารโทรศพัท ์(IP PHONE) บช.ปส. 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้ระบบกลอ้งอ่านแผ่นป้ายทะเบยีนอตัโนมตัิ 

(License Plate) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 25 11,828,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงหอ้งท างาน บก.อก.บช.ปส. ชัน้ 4 - 5 

อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 4,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 21,571,100                

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั บาท 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 1,571,100                    

การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ 255,053,500              

การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ 255,053,500              

งบด าเนินงาน 253,918,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 253,918,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 56,370,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 56,370,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 147,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 147,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ต ารวจเพือ่การถวายอารกัขาฯ บาท 0 158,497,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 69,700                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 26,478,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 81,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 254,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะ 0 419,700                      

งบลงทนุ 1,135,500                 

ครุภณัฑ์ 1,135,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 529,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 20 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 7-9 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 54,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ระดบั 7-9 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ตวั 2 9,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3-6 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 20 112,100                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ระดบั 3-6 สงป.  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ตวั 20 56,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 606,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน สงป. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สงป. แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 100,000                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 19,695,422,000           

การใหบ้ริการสุขภาพ 495,366,000              

งบด าเนินงาน 81,426,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,834,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 31,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 4,813,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 4,813,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,097,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 232,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,939,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 3,939,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,475,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,475,800                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 698,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 3,844,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 27,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 6,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 254,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 486,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 517,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 6,990,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา บาท 0 213,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุยาและเวชภณัฑ์ 0 14,177,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 37,591,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 24,777,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 11,525,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,249,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 38,900                        

งบลงทนุ 412,079,500              

ครุภณัฑ์ 79,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี รพ.ตร.(วพ.) แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) รพ.ตร.(วพ.) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รพ.ตร.(วพ.) แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 412,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 412,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการอาคารรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูขา้ราชการต ารวจ 

รพ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 412,000,000                 

งบอดุหนุน 1,780,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการป้องกนั ดูแล และรกัษาโรคเอดส์ บาท 0 1,780,000                    

งบรายจ่ายอื่น 80,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 80,000                        

การตรวจพสูิจนด์า้นนิตเิวช 43,052,000                

งบด าเนินงาน 15,212,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,212,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเจา้พนกังานท าการชนัสูตรพลกิศพ 0 11,059,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบยีนการฝึกอบรม 0 105,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 153,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 74,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 3,820,800                    

งบลงทนุ 27,839,600                

ครุภณัฑ์ 27,839,600                   
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 27,839,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ รพ.ตร.(นต.)  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 209,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบ 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพที่มี

ความละเอยีดสูง รพ.ตร.(นต.)  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลอ้ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสารพษิและยาในชวีวตัถดุว้ยเทคนิค 

LC-MS/MS ความละเอยีดสูง รพ.ตร.(นต.)  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟ ชนิด เทยีบมวลประจ ุรพ.ตร.

(นต.)  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมชิ้นเน้ืออตัโนมตัิระบบปิด รพ.ตร.(นต.)  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 794,227,200              

งบด าเนินงาน 781,443,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 743,626,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,408,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 18,981,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 18,981,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 1,201,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 1,222,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,748,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 0 3,748,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุงเครื่องมอืพเิศษ บาท 0 1,152,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสอบ บาท 0 20,619,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 241,407,200                 

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 241,407,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 29,547,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติต ารวจ 0 408,434,200                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 654,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 9,766,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 69,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 172,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 50,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 3,539,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 157,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุป้องกนัอนัตราย บาท 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 529,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 202,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา บาท 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 260,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา บาท 0 122,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง บาท 0 34,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 87,700                        

ค่าสาธารณูปโภค 37,816,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 20,416,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 14,878,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,430,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 92,300                        
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งบลงทนุ 3,738,300                 

ครุภณัฑ์ 3,738,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,425,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 371,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 356,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 19 104,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็วางแฟ้ม 4 ชัน้ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานขา้ราชการ ระดบั พ.ต.อ. บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 4 26,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานขา้ราชการ ระดบั พ.ต.ท. บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 13,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิงานขา้ราชการ ระดบั พ.ต.อ. บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 4 14,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิงานขา้ราชการ ระดบั พ.ต.ท. บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 2 7,400                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,849,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 29 464,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน บช.ศ. 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล บช.ศ.

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 336,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 45,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Inkjet

 Tank Printer) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 18 77,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 ขนาด A3 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 14,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) บช.ศ.

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 53,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บช.ศ. แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 31 77,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA บช.ศ. แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต ชดุ 8 30,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 88,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นบรรยายอจัฉริยะ พรอ้มเครื่องคอมพวิเตอร ์แบบ All

 in One บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 93,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอปุกรณ์จอภาพแบบสมัผสั (Touch Screen 

Media) พรอ้มวสัดุอปุกรณ์ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร ชดุ 2 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี บช.ศ.  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 15,600                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 90,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

Reader) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 700                           

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 38,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 315,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ ระบบดจิติอล บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 8 112,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,600                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 137,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมการเขา้ออกประตูดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์บช.ศ. 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 137,500                      
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งบอดุหนุน 9,045,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,045,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร บาท 0 2,631,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาวชิาการต ารวจ บาท 0 1,296,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศึกษาความร่วมมอืทางวชิาการต ารวจ

เพือ่นบา้น (เวยีดนาม) 0 610,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัเรียนนายรอ้ยต ารวจที่มี

ผลการเรียนดเีด่น 0 3,202,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการความร่วมมอืทางวชิาการกบัโรงเรียนต ารวจกมัพูชา 0 1,305,500                    

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 802,517,300              

งบด าเนินงาน 503,519,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 158,787,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 168,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจา้หนา้ที่ศูนยร์บัแจง้เหตุฉุกเฉิน 0 45,130,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 10,210,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 10,210,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 419,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 258,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 639,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 0 639,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร ์POLIS 0 15,721,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอรร์ะบบ 

POLIS (ก.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 0 15,721,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบศูนยร์บัแจง้เหตุฉุกเฉิน 191 0 11,579,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบศูนยร์บัแจง้เหตุฉุกเฉิน 191(ก.

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 0 11,579,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑโ์ครงการพฒันาระบบ CRIMES 0 34,823,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑโ์ครงการพฒันาระบบ CRIMES 

(ก.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 0 34,823,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 238,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 1,958,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 196,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 6,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 44,300                        

รายการระดบัที2่: วสัดุคอมพวิเตอร ์(ก.เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 0 44,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 333,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 3,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องมอืสือ่สาร บาท 0 37,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 344,731,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 8,940,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 1,451,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 4,375,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 69,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม โครงการระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศ ตร. (เดมิคือค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 

โครงการ (POLIS และ  CRIMES) เดอืน 0 329,895,800                 

งบลงทนุ 298,097,700              
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ครุภณัฑ์ 263,097,700                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,730,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัผูบ้ริหาร 

ส านกังานผูบ้ริหารของ สทส. และ บก.อก.สทส. (บก.อก.สทส.) สทส.  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,166,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัขา้ราชการต ารวจ

ในสงักดั สส. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 266,500                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัขา้ราชการต ารวจ

ในสงักดั ศทก. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 297,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหารถสือ่สารดาวเทยีม ระบบ C-Band จ านวน

 2 คนั พรอ้มอปุกรณ์  สส. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 60,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 189,887,100                 

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ศทก. สทส. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป สส. สทส. แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 บก.อก.สทส. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศทก. สทส. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA สทส. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงสญัญาณแบบใยแกว้น าแสงระหวา่งช ัน้ 

อาคาร 1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ศทก. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 1 282,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์เพิม่ใหก้บัสถานีต ารวจส าหรบั

รองรบัการใชง้านระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) ศทก. สทส. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 183,968,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัการใหบ้ริการ

ประชาชน (Police Serve You) ศทก. สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพงานตรวจพสูิจนแ์ละ

วเิคราะหพ์ยานหลกัฐานทางคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์มอืถอื เพือ่สนบัสนุน

การสบืสวนสอบสวนของส านกังานต ารวจแห่งชาติ บก.สสท. สทส. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 5,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,480,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบประชมุวดีทีศันท์างไกล ตร. สส. 

สทส. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 11,480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารคลงัพลาธกิาร กองต ารวจสือ่สาร (บางเขน)

 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 35,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 900,000                      

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 165,317,100              

งบด าเนินงาน 154,367,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,245,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,213,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 20,568,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 20,568,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 641,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 3,894,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 372,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 283,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 67,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ/อาคารส านกังาน 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอรร์ะบบ บาท 0 22,268,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุงรกัษาเครื่องมอืวทิยาศาสตร์ 0 12,433,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,313,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 3,313,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงลฟิท์ 0 190,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอรร์ะบบ 0 931,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องพมิพค์อมพวิเตอร์ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 1,532,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 22,509,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 145,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 233,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 35,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,986,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 277,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 249,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 47,043,800                   

ค่าสาธารณูปโภค 13,122,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 10,262,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 805,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 615,000                      

งบลงทนุ 10,950,000                

ครุภณัฑ์ 10,950,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,950,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนอ์าชญากรรม

คอมพวิเตอร ์สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 10,950,000                   

การสนบัสนุนการปฏบิตัดิา้นการสอบสวน 31,713,900                

งบด าเนินงาน 26,082,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,390,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 4,360,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 4,360,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 125,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 30,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 123,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 174,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 174,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 17,998,800                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 17,998,800                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 163,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 962,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 13,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 204,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 52,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 87,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,692,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 1,501,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 6,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 184,000                      

งบลงทนุ 5,631,000                 

ครุภณัฑ์ 5,631,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,266,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหนงัสอืขนาดกลาง ขนาด 245x220x380 มม. 

ผลติจากเหลก็ กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 10,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กมค. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 7 385,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็หนงัสอืหอ้งสมดุ 3 ชัน้ตรง ลอ้เลือ่นใหญ่ ขนาด 

68.5x43x99 ซม. กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เอกสาร กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั คนั 5 11,700                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้มพีนกัพงิพรอ้มเทา้แขน (มโีชค๊อพั) กมค. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 4 12,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตวั 8 25,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ขนาด 58x58x89-99 ซม. กมค. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 40 102,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ขนาด 58x68x57 ซม. กมค. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 55x63x81 ซม.กมค. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 11 35,100                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 70x76x113-123 ซม. กมค. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 4 26,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ระดบั รอง ผบก. - ผกก. กมค. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 17 98,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ระดบั รอง ผกก. - สว. กมค. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 55 203,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ระดบั รอง สว. กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 28 81,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ระดบั ช ัน้ประทวน กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 30 80,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหาร ขนาด 160x60x75 ซม. กมค. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 2 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน 2 ลิ้นชกั ขนาด 120x80x75 ซม. กมค. แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 3,300                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน 3 ลิ้นชกั ขนาด 150x80x75 ซม. กมค. แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 16 88,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก 91x41x75 ซม. กมค.

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 29,500                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเปิด 2 ชัน้ ขนาด 80x40x80 ซม. กมค. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสาร 3 ลิ้นชกั ขนาด 40x60x75 ซม. กมค. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจกสูง กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 26,200                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวก์ระจก แบบมองเห็นรอบดา้น กมค. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่แฟ้ม แบบ 40 ช่อง กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นแบบพวงมาลยั ชนิด 10 ตู ้แบบ 3 ตอน กมค.

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 277,100                      

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นแบบพวงมาลยั ชนิด 7 ตู ้แบบ 2 ตอน กมค. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 169,700                      

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นแบบพวงมาลยั ชนิด 5 ตู ้กมค. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 154,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 45,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์สีาย กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 2 1,200                         

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ แขวนผนงั ขนาด 60x90 ซม. กมค. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แผ่น 6 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,318,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 84 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 24 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน กมค. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กมค. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18หนา้/

นาท)ี กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 49,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 28 221,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) กมค.

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีกมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 203,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กมค. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 121,800                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,400                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้เนกประสงค ์ขนาด 2 ชัน้ครึ่ง (ตูค้รวัอเนกประสงค)์ 

กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 2 28,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผา้เป้ือน กมค. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั คนั 1 11,500                        

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 17,363,228,500           

งบด าเนินงาน 9,809,833,700            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,390,216,900               

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 444,765,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 13,842,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคุม้ครองพยาน 0 49,244,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนนกัจติวทิยา 0 4,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเจา้พนกังานท าการชนัสูตรพลกิศพ 0 11,871,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา 0 287,268,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษอาสาสมคัรต ารวจบา้น 0 26,249,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองและเงนิยงัชพีราย

เดอืนแก่บุตรเจา้หนา้ที่ของรฐั บาท 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ บาท 0 1,709,584,300               

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะต ารวจ บาท 0 1,709,584,300               

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 32,778,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 2,711,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 7,894,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 390,260,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 4,364,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ/อาคารส านกังาน 0 385,896,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิอืน่ ๆ บาท 0 1,214,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 3,771,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 3,771,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 10,969,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมความและเงนิวางศาล บาท 0 2,649,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร บาท 0 1,261,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,498,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,498,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกฬีากองทพัไทย บาท 0 1,356,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยัรถยนตร์าชการ 0 8,522,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งหมายเรียกพยาน บาท 0 8,870,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนตบ์รรทุก 

(ทดแทน) ขนาด 1 ตนั พรอ้มอปุกรณ์ ปฏบิตัิการสายตรวจ งานป้องกนั

ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรกัษาความปลอดภยัฯ ของสถานี 0 739,706,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนตตู์โ้ดยสาร 

(ทดแทน) ปฏบิตัิงานต่าง ๆ ประจ าสถานีต ารวจ 1,447 คนั 0 500,512,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนตบ์รรทุก 

(ทดแทน) ขนาด 1 ตนั เพือ่ใชใ้นภารกจิงานสอบสวน สถานีต ารวจ 1,311 คนั 0 240,991,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดัแอลกอฮอล ์(Calibration) 0 1,592,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล์ บาท 0 4,268,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาอืน่ ๆ 0 18,304,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัภยักลุม่ขา้ราชการต ารวจกลุม่งานเกบ็กูว้ตัถุ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ทดแทน) เพือ่ใชใ้นภารกจิงานป้องกนั

ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสบืสวนสอบสวน และงานดา้นการ 0 95,988,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ประกอบ ส าหรบัภารกจิการ

ถวายความปลอดภยั ของ ตร. คนั 33 17,749,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นขบวนเสด็จ ตามระเบยีบวา่ดว้ย

การรกัษาความปลอดภยัฯ(นรป.)(เพิม่เติม) คนั 4 9,062,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นภารกจิการถวายความปลอดภยั คนั 6 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกยทุธวธิตี  ารวจ 0 2,231,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ เพือ่ใชใ้นภารกจิถวายอารกัขา

 และรกัษาความปลอดภยัในขบวนเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต ์(บก.ป.) 18 37,012,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตบ์รรทุกอเนกประสงค ์(ทดแทน) ขนาด 1 ตนั

 พรอ้มอปุกรณ์ฯ ใชใ้นภารกจิบรรทุกผูต้อ้งหา และการตรวจสถานที่เกดิเหตุ

ของสถานีต ารวจ จ านวน 1,482 คนั 0 322,779,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัใชใ้นขบวนเสด็จฯ ตามระเบยีบวา่

ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัฯ (นรป.) 72 คนั คนั 0 133,143,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต ์(ทดแทน) 

พรอ้มอปุกรณ์ใชใ้นภารกจิ กองบงัคบัการปราบปราม และกองบญัชาการ

ต ารวจนครบาล 119 คนั คนั 0 42,181,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต ์(ทดแทน) 

พรอ้มอปุกรณ์งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม งานดา้นความม ัน่คง และ

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนของสถานีต ารวจ คนั 0 198,379,200                 
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ 

เพือ่ใชใ้นการถวายอารกัขาและรกัษาความปลอดภยัในขบวนเสด็จพระราช

ด าเนินโดยรถยนต ์8 คนั คนั 0 16,560,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะเพือ่ใชใ้นภารกจิการรกัษาความ

ปลอดภยัและภารกจิงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คนั 0 27,640,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต ์(ทดแทน) 

พรอ้มอปุกรณ์ใชใ้นภารกจิกองบงัคบัการสายตรวจปฏบิตัิการพเิศษ 97 คนั คนั 0 28,020,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ 

(ทดแทน) เพือ่ใชใ้นภารกจิงานสบืสวนสะกดรอยติดตามจบักมุตวัคนรา้ยของ

เจา้หนา้ที่ต ารวจฝ่ายสบืสวนในสถานีต ารวจ จ านวน 890 คนั คนั 0 198,541,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ฯ เพือ่ใชใ้นภารกจิถวาย

อารกัขาและรกัษาความปลอดภยัในขบวนเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต ์4 คนั 0 10,454,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 36,016,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 3,227,176,400               

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 4,149,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 2,603,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยทุธภณัฑ์ บาท 0 67,229,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก รายการ 0 1,198,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 690,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 264,086,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุจราจร บาท 0 9,257,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพ์ บาท 0 23,236,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุป้องกนัอนัตราย บาท 0 13,688,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร บาท 0 55,747,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหารส าเร็จรูป 0 3,802,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุป้องกนัและรกัษาที่เกดิเหตุ บาท 0 5,012,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหารและยาใหสุ้นขัและมา้ บาท 0 3,574,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานสายตรวจ 0 61,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการบนิและอืน่ ๆ 0 412,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส าหรบัเครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล์ 0 1,194,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 419,616,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 323,593,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 31,125,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 52,090,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 12,723,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ๆ บาท 0 83,800                        

งบลงทนุ 6,869,715,900            

ครุภณัฑ์ 6,580,635,200               

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,638,500                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟนิรภยั บช.น. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารและสมดุประวตัิรถยนตท์ุกประเภทของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (แบบมอืผลกั) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 421,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า บช.น. แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 2 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ ขนาด 18 คน สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตวั 18 54,200                        
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รายการระดบัที1่: ตูว้างเครื่องพมิพ ์สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: ตูว้างโทรทศัน ์สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้คานเ์ตอรอ์เนกประสงค ์สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 2 20,300                        

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง โพลเีอสเตอร ์พวีซี ีขนาดประมาณ 95 x 

155 ซม. สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 58 161,200                      

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง โพลเีอสเตอร ์พวีซี ีขนาดประมาณ 155 x 

155 ซม. สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 8,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟา 1 ที่น ัง่ สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 10,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟนิรภยั แนวตัง้ สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน แบบไรส้าย สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 5,100                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน พื้นฐาน สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 37 203,500                      

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นแบบพวงมาลยั ชนิด 20 ตู ้สกบ. แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 235,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นทบึ 4 ฟตุ มชี ัน้วาง 2 ชัน้ สกบ. แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตู ้ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้โครงเหลก็ ที่น ัง่และพนกัพงิหนงับุฟองน า้ ปรบั

ระดบัสูงต า่ดว้ยระบบโชค๊ ขนาด 63x54x108 ซม. สกบ. แขวงถนนนครไชย

ศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ตวั 84 378,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สกบ. แขวงถนนนครไชย

ศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 314,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานพนกัพงิสูง สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตวั 1 5,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานพนกัพงิกลาง สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ตวั 10 45,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานพนกัพงิเตี้ย สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตวั 9 28,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 7-9 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3  สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3-6 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 4,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ระดบั 1-2 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 3,800                         
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย 3 ที่น ัง่ อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิลาภ)

 อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 7-9 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 1 4,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 3-6 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 5,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 1-2 อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตวั 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิลาภ) 

อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (เฉลมิ

ลาภ) อาคาร 3 สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานเปิดเตี้ย สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตู ้ 3 12,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สกพ. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั สว. สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ระดบั สว. ลอ้เลือ่น มเีทา้แขนพนกัพงิสูง สงป. แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 20 120,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ระดบั รอง สว. ลอ้เลือ่น มเีทา้แขนพนกัพงิกลาง 

สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 15 49,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 12 53,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี สงป. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สงป. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 14 770,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นทบึ สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 30 108,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็วางเอกสาร สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร อนั 10 38,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สง.กตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 18 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สง.กตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานขา้ราชการ ระดบั 1-2 สง.กตร.  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 25 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน จต. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก สตส. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ท  างานผูบ้ริหาร ระดบั 8 สท. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตวั 6 7,700                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตวั 20 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตู ้ 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รส้าย สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 9 17,900                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์สีาย สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 900                           

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสาร สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุแบบพบัได ้ขนาด 108x60x75 ซม. สลก.ตร. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 50 117,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานสดี า (ส าหรบังานหอ้งประชมุ) สลก.ตร. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 100 130,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร (ส าหรบังานหอ้งประชมุ) สลก.ตร. แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 100 319,000                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ตู ้ 1 17,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,118,595,600               

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องบนิอเนกประสงค ์แขวงท่าแรง้ เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 1 693,286,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเฮลคิอปเตอรช่์วยเหลอืทางการแพทย ์  

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 2 672,000,000                 

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั คนั 3 2,361,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ สง.ก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั คนั 3 2,361,000                    
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีสง.ก.ตร. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 6 306,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์อเนกประสงค ์ขนาดเครื่องยนตไ์ม่ต า่

กวา่ 2,300 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ เกยีรอ์ตัโนมตัิ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 120 คนั คนั 0 35,160,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการรถยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ (ทดแทน) เพือ่ใชใ้นภารกจิ

งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและงานอ านวยการของหน่วยต่างๆใน

พื้นที่ท ัว่ประเทศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 0 193,826,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเฮลคิอปเตอรช่์วยเหลอืทางการแพทย ์ 

บ.ตร.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 2 176,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องบนิแบบ 2 เครื่องยนต ์ บ.ตร.  

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 2 192,600,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเฮลคิอปเตอรใ์ชง้านท ัว่ไป ชนิด 2 

เครื่องยนต ์(ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 4 476,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการรถยนตง์านจราจร พรอ้มอปุกรณ์ (ทดแทน) ของ

 สถานีต ารวจและกองบงัคบัการต ารวจจราจร (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 2138 1,346,330,800               

รายการระดบัที1่: โครงการรถจกัรยานยนตง์านจราจร พรอ้มอปุกรณ์ ของ

สถานีต ารวจและกองบงัคบัการต ารวจจราจร ระยะที2่  (สกบ.)  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 7847 589,702,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการรถยกพรอ้มอปุกรณ์ ของสถานีต ารวจและ บก.

จร. (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 225 377,586,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องบนิสนบัสนุนยทุธวธิขีนาดเลก็ บ.ตร.

 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ล า 3 360,000,000                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,082,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี สยศ.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 204,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบ LAN จ านวน 6 วงจร 46 จดุ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้

 สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัและ

ตรวจจบัการบุกรุก ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษขนาด A3 สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 18 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 164 2,624,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 164 1,295,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 164 623,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ เครื่อง 59 1,298,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊เพือ่การเขยีนแบบ สกบ. แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเพือ่ท  างานเขยีนแบบร่วมกนั 

สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมลขิสทิธิ์เพือ่การเขยีนแบบ สกบ. แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล สกพ. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 140 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 23 345,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) สกพ.

 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

สกพ.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จอ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สกพ. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 77 446,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สกพ. แขวงวงัใหม่ เขต ชดุ 142 539,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 276,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายการท างาน ส าหรบัเครือขา่ย (Link Load

 Balancer) สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 20 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด าส าหรบั

กระดาษขนาด A3   สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี 

 สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 52,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สงป.  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 40 232,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 สงป. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารของส านกังานงบประมาณและการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 818,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี  สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  สง.ก.ตร. แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  จต.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

สง.ก.ต.ช. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  สท. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานออกแบบและ

กราฟฟิก สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีสท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  จต.  

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี  จต.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 26 67,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี สลก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 53 174,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  จต.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สตส. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สตส. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  สตส.

 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 15 315,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี สตส.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  สตส.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  สตส.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 73,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 50 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี  สตส.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 14 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA สตส.  แขวงท่าแรง้ 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 7 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ตท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ตท. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ตท. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สลก.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 61 1,342,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 สตส. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 108,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก สยศ.ตร.  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-เยน็  แบบ 2 กอ๊ก สง.ก.ตร.  แขวงวงั

ใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ สลก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็  สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 50,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 861,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล สยศ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดีโีอ สยศ.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 54,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สกพ.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 127,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 24 ลา้นพกิเซล สกพ. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว สงป.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000 

 ANSI Lumens  สง.ก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล จต. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตวั 11 149,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens จต.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล สตส.  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตวั 6 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens สท.  พพิธิภณัฑต์ ารวจ วงัปารุสกวนั แขวงดุสติ เขตดุสติ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  150 

น้ิว สท. พพิธิภณัฑต์ ารวจ วงัปารุสกวนั   แขวงดุสติ เขตดุสติ จอ 1 20,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,016,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้หวัใจ แบบ 2 ภาษา ไทย/องักฤษ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 100 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหาร  สลก.ตร.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร คนั 2 16,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 729,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุระบบดจิติอล พรอ้มอปุกรณ์  สท.  

พพิธิภณัฑต์ ารวจ วงัปารุสกวนั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 190,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 4 Gb จต. 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุ วน.  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 169,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมการประชมุ วน.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 74,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุส าหรบัประธาน วน.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 16,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณและขยายเสยีง วน.  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 65,900                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงแบบ 2 ทาง ก าลงัขบั 200 วตัต ์วน.  แขวงวงัใหม่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 2 65,800                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื วน.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบหนีบปกเสื้อ วน.  แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่อปุกรณ์เครื่องเสยีง วน.  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 14,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุสายสญัญาณเสยีงพรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วงรวมติดต ัง้ วน.

  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 87,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอร ์Laser Range Meter

 สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 87,900                        

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,100,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 0 850,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงสมรรถนะเฮลคิอปเตอร ์บ.ตร.  แขวง

ท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 250,000,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 320,521,600                 

รายการระดบัที1่: สุนขั บก.สปพ.  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี ตวั 10 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: สุนขัสบืหาวตัถรุะเบดิ บก.สปพ.  แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 10 600,000                      

รายการระดบัที2่: สุนขัสบืคน้ยาเสพติด บก.สปพ.  แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 10 600,000                      

รายการระดบัที2่: สุนขัสะกดรอยติดตามคนรา้ย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 5 300,000                      

รายการระดบัที2่: สุนขัคน้หาและกูภ้ยั บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 3 180,000                      

รายการระดบัที2่: สุนขัพสูิจนก์ลิน่ของกลาง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ชนิดยกหิ้ว ขนาด 10 ปอนด ์ สยศ.ตร.  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ถงั 6 22,400                        

รายการระดบัที1่: แผงเหลก็ก ัน้ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร แผง 500 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มสญัญาณอเิลก็ทรอนิกสไ์ซเรน 

ขนาดก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 100 วตัต ์พรอ้มสญัญาณไฟแดงชนิด LED ส าหรบั

ติดต ัง้หลงัคารถยนต ์ส าหรบัรถยนตต์รวจการณ์อเนกประสงค ์ขนาด

เครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ เกยีรอ์ตัโนมตัิ สกบ. แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 24 1,368,000                    

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบั (Drone) สกบ.  แขวงถนนนครไชย

ศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 228,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการรถโดยสาร ขนาด 40 ที่น ัง่ พรอ้มอปุกรณ์ ไวใ้ช ้

ในภารกจิงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมฝูงชน กลุม่ผู ้

ชมุนุมประทว้งและการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ของส านกังานต ารวจ

แห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร คนั 126 126,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องท าผวิปืน Cerakote พรอ้มแลป็ปฏบิตัิการ  สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดท าลายยทุธภณัฑ ์ สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการกลอ้งบนัทกึภาพเคลือ่นไหวแบบดจิติอลชนิดติด

บนตวัเจา้หนา้ที่ต ารวจงานสายตรวจและงานจราจร  สกบ.  แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 74197 136,522,500                 

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ต ัง้จดุตรวจประจ าสถานีต ารวจ 130 สถานี  สกบ. 

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 19,920,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดบัเพลงิชนิดเคมแีหง้ ขนาด 10 ปอนด ์ สงป.  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 30 60,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาระบบและเครื่องมอืพเิศษเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการสบืสวนปราบปรามอาชญากรรม บช.น. แขวงดุสติ เขต โครงการ 1 19,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,080,700                 
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 69,754,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั (แฟลต 8 ชัน้) ขนาด 

42 ครอบครวั (ซอยลอืชา) (เฟต 2) หลงั 5 69,754,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,256,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ บ.ตร. พรอ้มหอบงัคบัการบนิ (ทดแทน)  

บ.ตร. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลงั 1 30,256,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 38,661,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเมนส่งน า้ อาคาร 1-8 อาคารบา้นพกั

ส่วนกลางทุ่งสองหอ้ง สกพ. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 191,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเมนจ่ายน า้ประปาเขา้มเิตอรป์ระจ าหอ้งพกั 

อาคารบา้นพกัส่วนกลาง ตร.(เฉลมิลาภ) อาคาร 1,2 สกพ. แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งาน 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลูก่รีฑาวสัดุยางสงัเคราะห ์บริเวณรอบสนาม

ฟตุบอล 1 สนามกฬีาบุณยจนิดา สกพ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ งาน 1 28,277,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุอปุกรณ์อากาศยาน (ดอนเมอืง) 

บ.ตร.  แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,975,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการ กองพลาธกิาร ส านกังานส่งก าลงั

บ ารุง ช ัน้ 2,3 และโถงบนัได สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ แห่ง 1 2,630,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงสถานที่ท  างานกองวจิยั ส านกังาน

ยทุธศาสตรต์ ารวจ ช ัน้ 12 อาคาร 1  สยศ.ตร.  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั งาน 1 3,345,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 127,200,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ กก.สุนขัต ารวจ (K9) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หลงั 6 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยั 3 ชัน้ กก.มา้ต ารวจ บก.สปพ. 

แขวงบางบอนใต ้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หลงั 6 52,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเรือนแถวอาคารที่พกัอาศยั 2 ชัน้ และ

บา้นพกัเดี่ยว กก.มา้ต ารวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต ้เขตบางบอน โครงการ 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 6 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยั 2 ชัน้ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 3 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยั 5 ชัน้ กก.ศูนยร์วมขา่ว 

บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หลงั 1 4,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,234,500                   

รายการระดบัที1่: รัว้อาคารที่ท  าการ บก.สส.ภ.1 พรอ้มป้ายชือ่หน่วยงาน 

บก.สส.ภ.1  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,803,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งลานจอดรถ (สนามกฬีาต ารวจ) บริเวณหลงัสนาม

ฟตุบอล 2 สนามกฬีาบุณยะจนิดา สกพ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ แห่ง 1 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งลานจอดรถ อาคารบา้นพกัส่วนกลาง (ทุ่งสองหอ้ง) 

สกพ.  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 161,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่พกัอาศยั (แฟลต) สตส. แขวงท่าแรง้ เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบอาคารที่พกักองรอ้ย ปจ.หญงิ  

บก.อคฝ.  แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งาน 1 12,381,600                   

งบอดุหนุน 22,520,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,520,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารต ารวจระหวา่งประเทศ บาท 0 5,300,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัที่ส  านกังานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน บาท 0 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสถาบนัฝึกอบรมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บาท 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเงนิรางวลั เงนิสนิบน ค่าใชจ่้ายในการสบืจบั

และค่าปลงศพ บาท 0 3,920,500                    

งบรายจ่ายอื่น 661,158,400              

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั บาท 0 160,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว บาท 0 23,950,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาอบุตัิเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลส าคญั บาท 0 66,035,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัต ารวจจราจรตามโครงการพระราชด าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 0 17,144,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ประจ าใน

ต่างประเทศ (ทูตต ารวจ) 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายของศูนยป์ฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการ

กระท าผดิในแม่น า้โขง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปฝึกอบรมการใชแ้ละซอ่มบ ารุง

ตามสญัญาซื้อขายอากาศยาน 0 41,298,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัปราบอาชญากรรม

ต ารวจภูธรภาค 1 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาบุคลากรประเภทนกับนิ บาท 0 37,743,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นประธานอาเซยีนของไทย และการ

ประชมุอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 0 274,985,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 14,736,000                

โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบริการ เพือ่เสริมความม ัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 14,736,000                

พฒันาประสทิธภิาพงานบริการเพือ่เสริมความม ัน่คงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 14,736,000                

งบลงทนุ 14,736,000                

ครุภณัฑ์ 14,736,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 14,736,000                   

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 250 ซซี ี(แบบวบิาก) บช.ตชด. 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 24 3,312,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คนั 12 11,424,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 19,300,000                

โครงการระบบจดัเกบ็และจดัการฐานขอ้มลู ดเีอน็เอ ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร (LIMS) 19,300,000                

การจดัเกบ็และจดัการฐานขอ้มลู ดเีอน็เอ ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร (LIMS) 19,300,000                

งบลงทนุ 19,300,000                

ครุภณัฑ์ 19,300,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,300,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการระบบจดัเกบ็และจดัการฐานขอ้มูล ดเีอน็เอ 

ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ (LIMS) รพ.ตร.(นต.) แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั ระบบ 1 19,300,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 10,684,000                

โครงการการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 5,807,600                 

การวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 5,807,600                 

งบรายจ่ายอื่น 5,807,600                 
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รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัเรื่องการเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบัใช ้

กฎหมายตามพระราชบญัญตัิมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิ

เกี่ยวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 โครงการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัเรื่องการศึกษารูปแบบที่ห้มาะสมในการ

ป้องกนัปญัหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โครงการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัเรื่องการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน

โครงการต ารวจประสาน โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจดั

ระเบยีบสงัคมรอบ สถาบนัการศึกษา (Campus Safety Zone) โครงการ 0 1,807,600                    

โครงการวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง 4,876,400                 

การวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมและความม ัน่คง 4,876,400                 

งบรายจ่ายอื่น 4,876,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาขดีความสามารถในการตรวจสารเสพติด

ใหม่ (NPS) ในมนุษย ์เพือ่รองรบัการเป็นประเทศอตุสาหกรรมท่องเที่ยวใน โครงการ 0 2,053,600                    

รายการระดบัที1่: การพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการของตรวจคนเขา้เมอืง

จงัหวดัในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โครงการ 0 435,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการสบืสวน

สอบสวนของเจา้หนา้ที่ต ารวจเพือ่รบัมอืกบัคดยีาเสพติด โครงการ 0 1,046,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาระบบการบริหารงานสบืสวน

สอบสวนของเจา้หนา้ที่ต ารวจในการปราบปรามการคา้มนุษย์ โครงการ 0 1,341,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,786,540,900            

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 1,786,540,900            

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 670,885,500              

งบลงทนุ 670,885,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 670,885,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 609,584,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัอาศยัสูง 7 ชัน้ 42 ครอบครวั สกบ. แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 6,856,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 50 ครอบครวั พรอ้มรัว้บริเวณ (บช.ศ.) 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หลงั 1 9,751,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการที่พกัอาศยัใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ของส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร อาคาร 4 508,227,000                 

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง พรอ้มส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน หลงั 5 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 10 คูหา ระดบั สว. - รอง ผกก. 

พรอ้มถนนทางเขา้ บ.ตร. แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลงั 5 60,750,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,300,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการอาคารสนบัสนุนการถวายความปลอดภยัพรอ้มที่

พกัอาศยัส านกังานนายต ารวจราชส านกัประจ า (สง.นรป.) แขวงบางซือ่ เขต

บางซือ่ กรุงเทพมหานคร หลงั 1 61,300,800                   

การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการศึกษา 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามยงิปืน ตร. บางเขน แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 7,500,000                    

การปฏรูิประบบงานสอบสวนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 1,108,155,400            

งบด าเนินงาน 491,312,000              
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 491,312,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานป้องกนัปราบปราม 0 488,093,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการสบืคน้ขอ้มูลวารสารการนานาชาติดา้นนิติ โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในของหน่วยตรวจ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020/2012 เพือ่เตรียมความพรอ้มในการยืน่

ขอรบัรองระบบมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ 0 218,200                      

งบลงทนุ 616,843,400              

ครุภณัฑ์ 616,843,400                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 252,034,300                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจสถานที่เกดิเหตุ เพือ่รองรบัการ

ปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 1 35,993,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจพสูิจนเ์อกสารเพือ่รองรบัการ

ปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 1 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจพสูิจนอ์าวุธปืนและเครื่องกระสุน

เพือ่รองรบัการปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 27,695,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจพสูิจนท์างเคม ีฟิสกิส ์เพือ่

รองรบัการปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 56,445,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจพสูิจนล์ายน้ิวมอืแฝงเพือ่รองรบั

การปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั โครงการ 1 15,245,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนช์วีวทิยาและดี

เอน็เอ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 72,140,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาการตรวจพสูิจนอ์าชญากรรมคอมพวิเตอร์

เพือ่รองรบัการปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตรต์ ารวจ สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 29,715,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 364,809,100                 

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพเคลือ่นไหวบนสถานีต ารวจ (สกบ.) แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1482 364,809,100                 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 7,666,500                 

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 7,666,500                 

จดัฝึกอบรมและสมัมนาเชงิปฏบิตักิารโครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนั

ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,774,800                 

งบด าเนินงาน 1,774,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,774,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม โครงการ 1 1,774,800                    

รายการระดบัที2่: โครงการอบรมสมัมนาพฒันากลไกการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม จต. แขวงท่าแรง้

 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 1,774,800                    

การป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 5,891,700                 

งบด าเนินงาน 5,891,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,891,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ โครงการ 0 4,870,500                    

รายการระดบัที2่: โครงการ รวบรวมวเิคราะห ์ตรวจสอบขอ้มูลการจดัซื้อ

จดัจา้งของหน่วยงานราชการ บก.ปปป. แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ โครงการ 0 4,870,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม โครงการ 1 1,021,200                    
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รายการระดบัที2่: โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตัิการเพือ่พฒันาคุณภาพ

ในการอ านวยความยตุิธรรมเพือ่ความโปร่งใสและเป็นธรรม บก.ปปป. 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 488,600                      

รายการระดบัที2่: โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ การบูรณาการ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

บก.ปปป.  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 532,600                      

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 578,509,800              

โครงการพฒันาระบบการบริการในกระบวนการยตุธิรรม 578,509,800              

การพฒันาระบบการบริการในกระบวนการยตุธิรรม 578,509,800              

งบด าเนินงาน 80,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ โครงการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลและการ

เชือ่มโยงขอ้มูลดา้นนิติวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่

รองรบัการอ านวยความยตุิธรรมและความม ัน่คง สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ โครงการ 0 80,000,000                   

งบลงทนุ 320,669,800              

ครุภณัฑ์ 320,669,800                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,869,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลและการ

เชือ่มโยงขอ้มูลดา้นนิติวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่รองรบั

การอ านวยความยตุิธรรมและความม ัน่คง สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม โครงการ 1 56,869,800                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 263,800,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการเชือ่มโยงเครือขา่ยฐานขอ้มูลอาวุธปืนและตรวจ

เปรียบเทยีบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนดว้ยระบบอตัโนมตัิในส่วน

ภูมภิาค สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 263,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 177,840,000              

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลและการ

เชือ่มโยงขอ้มูลดา้นนิติวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่รองรบั

การอ านวยความยตุิธรรมและความม ัน่คง สพฐ.ตร. แขวงวงัใหม่ เขตปทุม โครงการ 1 177,840,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 77,713,858,800           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 77,713,858,800           

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 77,713,858,800           

งบบคุลากร 77,291,826,600           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 77,272,467,700              

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 213760 65,624,702,900              

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 5241 448,242,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ อตัรา 22464 774,539,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร. อตัรา 183106 7,067,907,300               

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 6151 446,205,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 28899 559,069,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 14927 358,248,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งพนกังาน

สอบสวน (ต.พ.ส.) บาท 10501 1,810,461,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 681 182,319,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 25 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ บาท 14 172,200                      
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ค่าจา้งช ัว่คราว 19,358,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 109 18,571,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพนกังานราชการ อตัรา 41 787,600                      

งบด าเนินงาน 422,032,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 422,032,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น บาท 1554 160,042,200                 

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ บาท 1554 160,042,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1313 7,439,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข บาท 51 53,334,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยก์รณีไม่ท  าเวชปฏบิตัิ 51 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18464 195,672,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม บาท 109 924,800                      

รายการระดบัที2่: เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) บาท 109 924,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 550,000,000              

กองทนุเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา 550,000,000              

กองทนุเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา 550,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 550,000,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา 0 550,000,000                 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 524,279,100              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,011,000                 

โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิมลูฐาน

การคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ 1,011,000                 

สบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิมลูฐานการคา้

มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ 1,011,000                 

งบด าเนินงาน 1,011,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,011,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,011,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 675,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 10,641,600                

โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิมลูฐานยา

เสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ 10,641,600                

สบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิมลูฐานยาเสพ

ตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ 10,641,600                

งบด าเนินงาน 10,641,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,641,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,904,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 4,284,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,872,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 748,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,236,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าขนยา้ยทรพัยส์นิ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 0 36,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ๆ 0 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าป่วยการพยาน 0 500,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 201,985,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั รกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 201,985,600              

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ 201,985,600              

งบบคุลากร 198,287,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 190,880,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 553 142,500,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 18 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 3 41,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนของขา้ราชการ อตัรา 58 5,019,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการของส านกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิซึง่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นพนกังานเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2558 อตัรา 315 40,602,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,406,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 32 7,406,900                    

งบด าเนินงาน 3,698,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,698,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 47 1,854,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 32 284,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 309,640,900              

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 309,640,900              

การปราบปรามการฟอกเงนิ 25,966,600                

งบด าเนินงาน 23,466,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,088,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,259,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 933,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,126,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,819,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 583,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 621,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 615,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าขนยา้ยทรพัยส์นิ 0 140,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งดูแลทรพัยส์นิที่ยดึหรืออายดั 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 23,300                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 23,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าหนงัสอืรวมกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิป้องกนั

และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2556 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 7,660,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,487,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาวุธ 0 120,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 378,000                      

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑอ์าวุธ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปืนพกส ัน้ กึ่งอตัโนมตัิ ขนาด 9 มม. แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กระบอก 100 2,500,000                    

การป้องกนัการฟอกเงนิ 89,686,200                

งบด าเนินงาน 81,102,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,684,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,191,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 618,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,094,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 739,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 119,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 320,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 299,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 794,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 835,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ คนั 4 35,885,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 1,022,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,248,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคาร 0 24,020,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 30 9,594,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,753,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 4,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 4,275,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสารรายงานประจ าปี (ฉบบัภาษาไทย) 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งแปลรายงานผลการปฏบิตัิงานของส านกังาน 

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นภาษาองักฤษ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติเอกสารรายงานประจ าปี (ฉบบัภาษาองักฤษ) 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 3,560,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารบั-ส่งเอกสาร 0 312,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 0 85,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบลฟิต์ 0 84,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงระบบอคัคีภยั 0 93,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบรกัษาความปลอดภยั 0 72,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาช่างอาคาร 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,035,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 2,609,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,426,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,028,000                    

รายการระดบัที2่: ประชาสมัพนัธเ์สริมสรา้งภาพลกัษณ์และเสริมสรา้ง

ความเชือ่ม ัน่ของประชาชนที่มต่ีอองคก์รผ่านสือ่มวลชนประเภทต่างๆ 0 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 4,939,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 785,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 14,800                        

ค่าสาธารณูปโภค 11,418,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 903,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,441,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 122,600                      

งบอดุหนุน 1,475,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,475,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสมาชกิกลุม่ต่อตา้นการฟอกเงนิ

เอเชยี-แปซฟิิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG) บาท 0 1,175,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสมาชกิ Egmont Group 0 299,400                      

งบรายจ่ายอื่น 7,108,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและการประชมุนานาชาติ บาท 0 4,547,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,960,700                    

รายการระดบัที2่: การเดนิทางไปฝึกอบรมสมัมนา 0 1,960,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา เรื่อง 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งที่ปรึกษาประเมนิผลตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ เรื่อง 0 600,000                      

พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 193,988,100              

งบด าเนินงาน 17,387,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,170,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,502,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าบริการขอ้มูลนิติบุคคลออนไลน์ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิที่ติดต ัง้ในหอ้ง 0 31,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาเครื่องส ารองไฟฟ้าในหอ้ง Server 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศในหอ้ง Server 0 154,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาซอ่มแซมแกไ้ขครุภณัฑร์ะบบ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาดูแลระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 6,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าสมาชกินิวสเ์ซน็เตอร์ 0 77,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเครือขา่ย

และอปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,217,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,217,300                    

งบลงทนุ 176,135,600              

ครุภณัฑ์ 176,135,600                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 176,135,600                 
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รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และบริหารจดัการความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของส านกังาน ปปง. 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 176,135,600                 

งบรายจ่ายอื่น 465,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา เรื่อง 0 465,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นอเิลก็ทรอนิกสใ์นการบริหารและ

ติดตามการด าเนินงานดา้นสารสนเทศของส านกังานป้องกนัและ เรื่อง 0 465,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,000,000                 

โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิต่อ

ต าแหน่งหนา้ทีห่รือทจุริตต่อหนา้ทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิ 1,000,000                 

สบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผดิต่อต าแหน่ง

หนา้ทีห่รือทจุริตต่อหนา้ทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิ 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 472,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 384,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 144,000                      

ส านกังานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 57,632,500                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 47,636,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 47,636,000                การสนบัสนุนการจดัท าและพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศและการจดัท ายทุธศาสตร์

ชาติ 47,636,000                

งบรายจ่ายอื่น 47,636,000                

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ (อตัราเดมิ) อตัรา 0 24,866,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 0 2,002,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 19,529,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 553,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 594,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 9,996,500                 

ระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการ

ขบัเคลือ่นการปฎรูิปประเทศและการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ 9,996,500                 

การจดัท าและพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทกุ

ภาคส่วนในการขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศและการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ 9,996,500                 

งบรายจ่ายอื่น 9,996,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอนแทนกรรมการอ่านผลงาน 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ(เครื่องถา่ยเอกสาร) 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้หลอ่เยน็ระบบปรบัอากาศ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ ค่าพาหนะส าหรบั อ.ก.พ.กรม กระทรวง 0 31,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ย 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 960,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 347,479,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 270,329,900              

โครงการบริหารส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 270,329,900              

ตดิตามการพฒันาระบบคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 40,518,800                

งบอดุหนุน 40,518,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,518,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการติดตามงานโครงการ

โครงสรา้งพื้นฐานที่ส  าคญัในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รายการ 0 40,518,800                   

พฒันาศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ การบริการและการอ านวยความสะดวก 30,000,000                

งบอดุหนุน 30,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) รายการ 0 30,000,000                   

ส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 99,811,100                

งบอดุหนุน 99,811,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 99,811,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารส านกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หน่วย 0 99,811,100                   

สนบัสนุนการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 100,000,000              

งบอดุหนุน 100,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการพฒันาพื้นที่ ชมุชน

และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก หน่วย 0 100,000,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 77,149,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 77,149,900                

ค่าใชจ่้ายบคุลากร 77,149,900                

งบอดุหนุน 77,149,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 77,149,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร หน่วย 0 77,149,900                   

หน่วยงานของรฐัสภา 10,286,416,500           

ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 1,829,164,700            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 211,275,700              

โครงการสนบัสนุนเพือ่การด าเนินงานในดา้นนิตบิญัญตัิ 211,275,700              

สนบัสนุนงานกล ัน่กรองกฎหมายและการควบคุม{{LF}}การบริหารราชการแผน่ดนิ 61,146,000                

งบรายจ่ายอื่น 61,146,000                

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยใ์นวนัประชมุ 0 1,566,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนลา่มภาษามอืในการประชมุสภา 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในต าแหน่งประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ

ประธานวุฒสิภา 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในต าแหน่งรองประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ

รองประธานวุฒสิภา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองสมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ

วุฒสิภา ในสมยัประชมุ 0 18,960,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของ

สภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีารของสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธข์องสภานิติบญัญตัิ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเดนิทางของสมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ 0 10,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งจดัท าขอ้มูลและผลงานทางวชิาการ

สนบัสนุนงานดา้นนิติบญัญตัิ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลของสมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ 0 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัฟงัความเห็นของประชาชนเพือ่

ประกอบการพจิารณาร่างกฎหมายเพิม่เติมจากมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญ 0 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในการเดนิทางไปราชการภายในประเทศของ

ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิประธานวุฒสิภาและรองประธานสภานิติ

บญัญตัิแห่งชาต/ิรองประธานวุฒสิภา 0 1,200,000                    

สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 150,129,700              

งบรายจ่ายอื่น 150,129,700              

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมาธกิารสามญั 0 35,875,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญั 0 24,805,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะอนุกรรมาธกิาร 0 17,817,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่าง

พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 0 2,592,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมัมนาของคณะกรรมาธกิาร 0 8,636,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 0 5,316,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเดนิทางส าหรบัผูม้าชี้แจงและแถลงขอ้เท็จจริง

ต่อคณะกรรมาธกิาร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการภายในประเทศ 0 13,694,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปประชมุทวภิาคีของ 0 23,928,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองแขกต่างประเทศของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

และคณะกรรมาธกิาร 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในต าแหน่งประธานคณะกรรมาธกิารสามญัและ

ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัประจ าสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิวุฒสิภา 

(ตามขอ้บงัคบัการประชมุ) 0 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองคณะกรรมาธกิารสามญัและ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิวุฒสิภา (ตามขอ้บงัคบัการ 0 12,304,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเดนิทางของคณะกรรมาธกิารสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิวุฒสิภา ที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิสมาชกิวุฒสิภา 0 1,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,260,905,600            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 1,260,905,600            

สนบัสนุนและพฒันาองคก์รเพือ่การด าเนินงานในดา้นนิตบิญัญตัิ 1,260,905,600            

งบรายจ่ายอื่น 1,260,905,600            

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ (อตัราเดมิ) อตัรา 1153 339,329,900                 

รายการระดบัที1่: ขา้ราชการฝ่ายการเมอืง 14 9,126,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิเพิม่ประธานสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิประธานวุฒสิภา 1 1,507,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิเพิม่รองประธานสภานิติ

บญัญตัิแห่งชาต/ิรองประธานวุฒสิภา 2 2,778,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิเพิม่สมาชกิสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิสมาชกิวุฒสิภา 247 336,591,900                 
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการ 0 11,426,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 24,748,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ{{LF}}(อตัรา 0 586,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า (อตัราเดมิ) อตัรา 39 10,633,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 122 24,363,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ 40 344,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 6 158,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,892,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า

ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 175,788,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของพนกังานขา้ราชการส านกังาน 122 8,604,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญประจ าตวัสมาชกิสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูช้ านาญการประจ าตวัสมาชกิสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูช่้วยด าเนินงานของสมาชกิสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 135,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูช้ านาญการประจ าสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะท างานทางการเมอืงของสภานิติบญัญตัิ

แห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 5,184,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผูช้ านาญการ นกัวชิาการและ

เลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิารสามญัประจ าสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิ 0 35,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 0 1,044,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 356,983,400              

การพฒันาองคก์รเพือ่ใหง้านดา้นนิตบิญัญตัเิป็นไปเพือ่ประโยชนส์าธารณะ 356,983,400              

การใหค้วามรู ้การสื่อสาร การประชาสมัพนัธ ์ สรา้งภาพลกัษณ์ 26,208,300                

งบรายจ่ายอื่น 26,208,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความพรอ้มแก่ทอ้งถิน่หลกัสูตร

กระบวนการเสริมสรา้งผูน้ านกัประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม 0 6,024,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในงานดา้นสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งประสบการณ์ความรูเ้กี่ยวกบั

ประชาธปิไตยส าหรบัเด็ก เยาวชน และประชาชนท ัว่ไป 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิกฐนิพระราชทาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในดา้นการใหค้วามรูแ้ละเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

งานของส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูน้ านกัประชาธปิไตยส าหรบั

เยาวชนดว้ยกระบวนการลูกเสอื 0 3,830,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกเพือ่เผยแพร่ผลงาน

ของสภานิติบญัญตัิแห่งชาต/ิวุฒสิภา 0 4,000,000                    

ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัองคก์ารรฐัสภาระหวา่งประเทศ 51,207,700                

งบรายจ่ายอื่น 51,207,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปประชมุนานาชาติ ไปเยอืน

ต่างประเทศ และรบัรองแขกต่างประเทศ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาคมเลขาธกิารรฐัสภา (ASGP) 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิสหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและ

สถาบนัหอ้งสมดุ (IFLA) 0 24,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านกังานเลขาธกิาร

วุฒสิภาไทยกบัต่างประเทศ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาบุคลากร 0 2,166,700                    

พฒันาศกัยภาพในการสนบัสนุนดา้นวชิาการ  องคค์วามรู ้ขอ้มลู  ระบบสารสนเทศ 

ประสทิธภิาพในการด าเนินการและพฒันาสมรรถนะของบคุลากร 279,567,400              

งบรายจ่ายอื่น 279,567,400              

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ๆ (ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงาน{{LF}}ให ้ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการและอนุกรรมการ 0 12,099,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,478,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านกังาน 0 6,036,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีารของส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเอกสารขอ้มูลและบทวเิคราะหท์าง

วชิาการระหวา่งส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภากบัสถาบนัการศึกษา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารที่ท  าการส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 118,377,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 9,227,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถประจ าต าแหน่ง 0 422,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพยาบาลวชิาชพี 0 504,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าวารสารทางวชิาการ หนงัสอื คู่มอื 

เอกสารขอ้มูลและบทวเิคราะหข์องส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบฐานขอ้มูลและระบบ

โปรแกรมประยกุต์ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความรูใ้นวงงานนิติบญัญตัิ 0 1,046,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งขา้ราชการไปศึกษาต่อในประเทศ 

ต่างประเทศและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของ

ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบ ารุงรกัษาระบบ

เครือขา่ยและซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 8,255,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลาง 4 คนั 4 688,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาลขิสทิธิ์การใชง้าน (License) 

ส าหรบัอปุกรณ์ระบบเครือขา่ย 0 4,851,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะและขนส่งพรอ้มพนกังานขบั 11 4,389,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตตู์โ้ดยสารขนาด 12 ที่น ัง่พรอ้มพนกังานขบั

รถยนต ์11 คนั 11 4,224,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตม์าใชใ้นราชการส าหรบัรถประจ าต าแหน่ง

พรอ้มพนกังานขบัรถยนต์ คนั 3 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็เอกสารทางการเงนิในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์ครัง้ที่ 2 ของส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 0 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตม์าใชใ้นราชการส าหรบัรถประจ าต าแหน่ง

พรอ้มพนกังานขบัรถยนต ์1 คนั 1 525,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเคลือ่นยา้ยที่ท  าการส านกังานเลขาธกิาร 0 7,039,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,275,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าสายน าสญัญาณความเร็วสูง (Leased Line) 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการพมิพ์ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหนา้จอสมัผสั iPad แขวง

บางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 284 5,396,000                    

ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 8,190,155,500            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,888,000                 

โครงการงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของกระบวนการนิตบิญัญตัิ 1,888,000                 

พฒันากระบวนการนิตบิญัญตัิ 1,888,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,888,000                 

รายการระดบัที1่: การเป็นศูนยก์ลางของอาเซยีนในพลวตัรโลก 0 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: การวจิยัเพือ่จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย การพฒันา

กระบวนการเพือ่สรา้งความเป็นพลเมอืงในประเทศไทย และพลเมอืงอาเซยีน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: การสนบัสนุนงานวชิาการของส านกังานเลขาธกิารสภา

ผูแ้ทนราษฎรในกระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 0 200,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 218,872,700              

โครงการสนบัสนุนเพือ่การด าเนินงานในดา้นนิตบิญัญตัิ 218,872,700              

สนบัสนุนภารกจิของคณะกรรมาธกิาร 124,173,300              

งบรายจ่ายอื่น 124,173,300              

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมาธกิารประจ าสภา

ผูแ้ทนราษฎร 0 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการและกรรมาธกิาร 0 47,744,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่รบัรองแขกต่างประเทศของคณะกรรมาธกิาร

สามญัสภาผูแ้ทนราษฎร 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการท างานของ

คณะกรรมาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 0 6,203,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมัมนาของคณะกรรมาธกิารสามญั

สภาผูแ้ทนราษฎร 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมัมนาของคณะกรรมาธกิารวสิามญั

สภาผูแ้ทนราษฎร 0 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดง

ความเห็นต่อคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 0 3,556,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในการเดนิทางไปศึกษาดูงานของ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎร 0 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองคณะกรรมาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 0 25,130,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกจิใน

ต่างประเทศของคณะกรรมาธกิารสามญัสภาผูแ้ทนราษฎร 0 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่ปฏบิตัิหนา้ที่ภายในประเทศ

ของคณะกรรมาธกิารสามญัสภาผูแ้ทนราษฎร 0 10,500,000                   

สนบัสนุนกระบวนการนิตบิญัญตัแิละการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดนิ 94,699,400                

งบรายจ่ายอื่น 94,699,400                

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 0 3,792,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 2,265,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลของสมาชกิ 0 20,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 0 294,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัประชมุ 0 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสมัมนาของคณะกรรมการร่าง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะของคณะกรรมการ

ร่างรฐัธรรมนูญ 0 391,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศของผูน้ าฝ่าย

คา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 48,498,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองในต าแหน่งประธานรฐัสภาและรองประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร คนที่หน่ึงและคนที่สอง 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารรบัรองคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

รฐับาลและพรรคร่วมฝ่ายคา้น 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศของ

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการท างานของ

คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญและ

คณะอนุกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 0 489,200                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 520,000                   

โครงการก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก ากบัตดิตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ทีร่ฐัใหป้ลอดจากการทจุริต 520,000                   

สรา้งกลไกป้องกนัการทจุริต 520,000                   

งบรายจ่ายอื่น 520,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก าหนดแนวทางและมาตรการกฎหมายในการ

ก ากบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ที่รฐัให ้

ปลอดจากการทุจริต 0 520,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,653,013,100            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 1,653,013,100            

จดัการงานบคุลากรของรฐัสภาและส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 1,653,013,100            

งบรายจ่ายอื่น 1,653,013,100            

รายการระดบัที1่: สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร อตัรา 500 227,194,400                 

รายการระดบัที1่: ขา้ราชการอตัราเดมิ อตัรา 2081 681,771,200                 

รายการระดบัที1่: ขา้ราชการการเมอืงสภาผูแ้ทนราษฎร อตัรา 18 3,871,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการ อตัรา 245 27,606,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 1115 66,193,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ อตัรา 86 1,105,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พสร.) อตัรา 1 16,100                        
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รายการระดบัที1่: ลูกจา้งประจ า อตัรา 83 22,736,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 115 30,306,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของพนกังานราชการ อตัรา 8 127,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 45 1,868,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร อตัรา 3042 221,052,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 11 4,418,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการรฐัสภาสามญั อตัรา 2008 346,488,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ า อตัรา 88 8,256,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของพนกังานราชการ อตัรา 115 8,976,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 115 1,026,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 6,315,861,700            

โครงการก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแหง่ใหม่ 5,360,785,700            

โครงการก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแหง่ใหม่ 5,360,785,700            

งบรายจ่ายอื่น 5,360,785,700            

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแห่งใหม่    เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 67,596,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ เขตดุสติ แห่ง 1 1,866,506,700               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 2,718,940,500               

รายการระดบัที1่: งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานประกอบอาคาร

และภายนอกอาคาร  เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 581,484,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร บริษทั 1 56,615,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการก่อสรา้งอาคารรฐัสภาแห่งใหม่  

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 25,642,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษางานระบบประกอบอาคารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร บริษทั 1 44,000,000                   

กองทนุเพือ่ผูเ้คยเป็นสมาชกิรฐัสภา 277,877,700              

กองทนุเพือ่ผูเ้คยเป็นสมาชกิรฐัสภา 277,877,700              

งบรายจ่ายอื่น 277,877,700              

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรบักองทุนเพือ่ผูเ้คยเป็น

สมาชกิรฐัสภา 0 277,877,700                 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนกระบวนการดา้นนิตบิญัญตัิ 372,399,600              

บริหารและอ านวยการท ัว่ไป 332,461,300              

งบรายจ่ายอื่น 332,461,300              

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการและกรรมาธกิาร 0 13,795,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล 0 1,633,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบและเจา้หนา้ที่คุมสอบ 0 476,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเช่าอาคารที่ท  าการ 0 64,811,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 8,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 35,998,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมในการน ารถยนตเ์ขา้จอดในสวนสตัวดุ์สติ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเลี้ยงรบัรองในการประชมุราชการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุงอปุกรณ์วทิยสุือ่สาร 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบรกัษาความปลอดภยัของส านกังาน

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 0 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการด าเนินการของพพิธิภณัฑร์ฐัสภา 0 1,265,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบโทรศพัท์ 0 650,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้าและค่าควบคุมระบบไฟฟ้า

ส ารองในวนัประชมุฯ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นเงนิกฐนิพระราชทาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัมูลนิธพิระบรมราชา

นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้ร าไพ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางพรอ้มพนกังานขบัรถ 8 คนั 0 2,587,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสารพรอ้มพนกังานขบัรถยนต ์ 12 คนั 0 4,788,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสารส่วนกลางพรอ้มพนกังานขบัรถยนต ์ 0 1,596,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรที่ไดร้บัการเลอืกต ัง้ใหม่ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการด าเนินงานของชมรมลูกเสอืรฐัสภาไทย 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ

ของส่วนราชการสงักดัรฐัสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาที่ท  าการอาคารรฐัสภาช ัว่คราว 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการปฏบิตัิงานตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560 0 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,493,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 3,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 45,811,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ 0 20,150,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 810,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,215,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุสิง่พมิพ์ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุส านกังาน 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 284,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 810,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย 0 1,164,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุการเกษตร 0 180,000                      

พฒันาระบบการบริหารจดัการระบบบริหารทรพัยากรบคุคลและพฒันาสมรรถนะของ

บคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานควบคู่กบัหลกัคุณธรรม 9,275,800                 

งบรายจ่ายอื่น 9,275,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 1,875,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการพฒันาบุคลากร 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการศึกษา

และฝึกอบรมส าหรบับุคลากรของส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรใน

ประเทศและต่างประเทศ 0 2,250,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแลกเปลีย่นขา้ราชการส านกังานเลขาธกิาร

สภาผูแ้ทนราษฎรไทยกบัต่างประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการสนบัสนุนและผลกัดนัยทุธศาสตร์

เสริมสรา้งและพฒันาบุคลากรใหม้ขีดีสมรรถนะสูง มธีรรมาภบิาลและความ

ผาสุกในการปฏบิตัิงาน 0 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ

ศึกษาวจิยัเพือ่สนบัสนุนสถาบนันิติบญัญตัิ 0 500,000                      

พฒันาระบบขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ 30,662,500                

งบรายจ่ายอื่น 30,662,500                

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบและเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 28,262,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการจา้งจดัเกบ็ Log file และเฝ้าระวงั

ความปลอดภยัระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 0 2,400,000                    

การส่งเสริมการประชาสมัพนัธเ์พือ่พฒันาระบอบประชาธปิไตย และการมส่ีวนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน 163,217,600              

การประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่ความรูด้า้นการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยและมส่ีวน

ร่วมกบัการปฏรูิปประเทศไทย 15,819,600                

งบรายจ่ายอื่น 15,819,600                

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูเ้ขยีนบทความและสารคดี 0 205,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนลา่มภาษามอื 0 614,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงนิทรรศการทางวชิาการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธปิไตยใน 0 13,000,000                   

การบริหารและด าเนินงานสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันร์ฐัสภา 147,398,000              

งบรายจ่ายอื่น 147,398,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการด าเนินงานของสถานี

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันร์ฐัสภา 0 77,095,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการโครงขา่ยโทรทศันป์ระเภทที่ใชค้ลืน่

ความถีภ่าคพื้นดนิในระบบดจิติอล 0 70,302,300                   

สนบัสนุนเพือ่การด าเนินงานในดา้นนิตบิญัญตัิ 141,581,100              

สนบัสนุนภารกจิของสถาบนันิตบิญัญตัดิา้นต่างประเทศ 141,581,100              

งบรายจ่ายอื่น 141,581,100              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ 0 112,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการสนบัสนุนและผลกัดนัยทุธศาสตร์

เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีและความร่วมมอืในเวทปีระชาคมอาเซยีน 0 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นเงนิบ ารุงสมาชกิและเงนิบริจาค

องคก์ารระหวา่งประเทศที่เป็นสมาชกิ 0 3,653,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นกจิการต่างประเทศ 0 24,397,200                   

สถาบนัพระปกเกลา้ 267,096,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 35,968,800                

โครงการการสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาประชาธปิไตย 35,968,800                

การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการผลติผลงานวจิยั 35,968,800                

งบอดุหนุน 35,968,800                

ค่าใชส้อย 35,968,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ เรื่อง 28 35,968,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 116,560,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 116,560,500              

การสรา้งองคค์วามรูท้างการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 92,256,400                
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งบอดุหนุน 92,256,400                

เงนิเดอืน 92,256,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนพนกังานและลูกจา้งของรฐั 0 92,256,400                   

การพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง 24,304,100                

งบอดุหนุน 24,304,100                

เงนิเดอืน 24,304,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนพนกังานและลูกจา้งของรฐั 0 24,304,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 114,567,000              

การสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาประชาธปิไตย 100,361,900              

การสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาประชาธปิไตย 100,361,900              

งบอดุหนุน 100,361,900              

ค่าใชส้อย 76,468,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ เรื่อง 0 76,468,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 4,373,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสาธารณูปโภค 0 4,373,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,520,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยก์ารเรียนรูป้ระชาธปิไตย (ระยะที่ 2) แขวงวดัโสมนสั 

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 19,520,000                   

การพฒันาการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 14,205,100                

การพฒันาการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 14,205,100                

งบอดุหนุน 14,205,100                

ค่าใชส้อย 11,721,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ เรื่อง 0 11,721,900                   

ค่าสาธารณูปโภค 2,483,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสาธารณูปโภค 0 2,483,200                    

หน่วยงานของศาล 20,971,888,300           

ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 223,695,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,304,000                 

โครงการวจิยั 2,304,000                 

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาวชิาการรฐัธรรมนูญ 2,304,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,304,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยั เรื่อง 0 2,304,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 168,452,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 168,452,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัศาลรฐัธรรมนูญและส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 168,452,500              

งบรายจ่ายอื่น 168,452,500              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนคณะสนบัสนุนการปฏบิตัิงานตุลาการ อตัรา 0 33,865,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพเิศษคณะสนบัสนุนการ

ปฏบิตัิงานตุลาการ อตัรา 0 3,674,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 8,161,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนของขา้ราชการ

ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 5,834,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าส านกังานศาล อตัรา 0 2,646,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 7,938,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 4,680,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 60,932,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 5,708,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ อตัรา 0 26,340,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิบ าเหน็จตอบแทน 0 1,365,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 0 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 3,882,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของพนกังานราชการส านกังานศาล 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 0 156,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 52,939,200                

การอ านวยการวเิคราะหแ์ละวนิิจฉยัค ารอ้งคดรีฐัธรรมนูญ 52,939,200                

อ านวยการท ัว่ไป 49,527,200                

งบรายจ่ายอื่น 49,527,200                

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,596,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลรกัษาครุภณัฑ ์สถานที่ 0 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบงานศาลรฐัธรรมนูญ รอ้ยละ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รอ้ยละ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้เยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศที่ท  าการศูนยร์าชการ 0 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน 0 593,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัสุุขภาพคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 0 661,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพคณะสนบัสนุนการปฏบิตัิงานตุลาการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 4,605,500                    

รายการระดบัที1่: งานใหบ้ริการเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุในการปฏบิตัิงานตามภารกจิ 0 3,080,000                    

ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะหแ์ละวจิยัทางวชิาการ 2,932,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,932,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยั เรื่อง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นต่างประเทศ รอ้ยละ 0 2,732,000                    

เผยแพร่วชิาการและประชาสมัพนัธ์ 480,000                   

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 0 480,000                      

ส านกังานศาลยตุธิรรม 18,235,400,600           

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 14,087,940,800           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 14,087,940,800           

จดัการงานบคุลากรของศาลยตุธิรรมและส านกังานศาลยตุธิรรม 14,087,940,800           

งบรายจ่ายอื่น 14,087,940,800           

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนเงนิประจ าต าแหน่งและอืน่ๆ 0 11,651,371,200              

รายการระดบัที1่: รายการค่าจา้งประจ าอืน่ ๆ 0 204,251,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 0 272,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 533,617,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง

ส าหรบัผูม้สีทิธไิดร้บัรถประจ าต าแหน่ง 0 1,595,880,000               

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นส าหรบัขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม 0 79,810,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 22,737,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,147,459,800            
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การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 4,147,459,800            

ยกระดบัมาตรฐานระบบงานศาลยตุธิรรมสู่ระดบัสากล 90,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 90,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 90,000,000                   

พฒันานวตักรรมการอ านวยความยตุธิรรม 53,098,100                

งบรายจ่ายอื่น 53,098,100                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบแปลงค าพูดเป็นตวัอกัษรตน้แบบ 

(speech to text) แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 5,098,100                    

พจิารณาพพิากษาคดี 31,242,400                

งบรายจ่ายอื่น 31,242,400                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 18,012,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัผูพ้พิากษาอาวุโส แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 90 4,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสถานที่ท  างานส าหรบัผูพ้พิากษาอาวุโส แขวง

จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 90 9,000,000                    

ระงบัขอ้พพิาททางเลอืก 212,501,400              

งบรายจ่ายอื่น 212,501,400              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 212,501,400                 

คุม้ครองสทิธเิสรีภาพคู่ความ บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม และผูเ้กี่ยวขอ้ง 605,645,100              

งบรายจ่ายอื่น 605,645,100              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 589,738,500                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานส าหรบัเปิดศาลแห่งใหม่ แขวงบางบอน 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,593,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  าหรบัเปิดศาลแห่งใหม่ แขวงบาง

บอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 9,313,100                    

พจิารณาพพิากษาคดขีองศาลช านญัพเิศษ 7,234,200                 

งบรายจ่ายอื่น 7,234,200                 

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 7,234,200                    

ส่งเสริมความร่วมมอืดา้นการยตุธิรรม 30,610,800                

งบรายจ่ายอื่น 30,610,800                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 30,610,800                   

บริการและใหค้วามรูท้างกฎหมาย 21,051,700                

งบรายจ่ายอื่น 21,051,700                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 21,051,700                   

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 3,053,482,200            

งบรายจ่ายอื่น 3,053,482,200            

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 205,855,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 22,630,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 713,730,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก 0 43,906,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิง่ชนั 0 4,409,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณยา่น 0 9,606,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครือขา่ย 0 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์แขวง แห่ง 0 888,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดุสติ แห่ง 0 188,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย (ถนนรชัดาภเิษก) 

เพือ่ใชเ้ป็นทางเขา้ออก แห่ง 0 914,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 238,526,900                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 95,475,200                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 8,910,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 56 9,460,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1000 41,900,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 150 5,370,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรข์องศาล

ยตุิธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 49 67,137,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 12 35,700,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์กัษาความปลอดภยั แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 39 9,564,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและถอดเสยีงระบบดจิติอล แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 400 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลฎกีา แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 969,917,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานศาลยตุิธรรม พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 280,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลแขวงบางบอน ขนาด 8 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงบางบอน เขตบางบอน แห่ง 1 57,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบกลาง ขนาด 16 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 70,567,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลฎกีา แขวง

พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 16,870,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานศาล

ยตุิธรรม พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร แห่ง 1 4,905,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลแขวงบางบอน 

ขนาด 8 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงบางบอน เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 994,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบกลาง ขนาด 16 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,242,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร สถานที่และบา้นพกั แขวง

จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 2 76,613,400                   

เสริมสรา้งระบบการบริหารงานบคุคล 42,593,900                

งบรายจ่ายอื่น 42,593,900                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 42,593,900                   

ส านกังานศาลปกครอง 2,512,792,000            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 458,000                   
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โครงการวจิยัระบบไต่สวนกบัการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลในประเทศไทย : แนวคดิ

ทีม่าของต่างประเทศและทศิทางการใชใ้นศาลไทย 458,000                   

การจดัท ารายงานผลการวจิยัระบบไต่สวนกบัการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลใน

ประเทศไทย 458,000                   

งบรายจ่ายอื่น 458,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูว้จิยั โครงการ 1 458,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 2,239,385,400            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 2,239,385,400            

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบคุลากรของส านกังานศาลปกครอง 2,239,385,400            

งบรายจ่ายอื่น 2,239,385,400            

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งและอืน่ ๆ 3441 2,045,359,800               

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 194,025,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 272,948,600              

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 272,948,600              

เสริมสรา้งระบบการบริหารจดัการองคก์ร 238,873,800              

งบรายจ่ายอื่น 238,873,800              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 137,602,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 56,784,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการรกัษาความปลอดภยั

และระบบการจราจรภายในพื้นที่ศาลปกครอง ถนนแจง้วฒันะ (ครุภณัฑ์

ส านกังาน)    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 753,300                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร คนั 6 7,728,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง

ส าหรบัใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 300 10,350,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการพจิารณาพพิากษาคดปีกครอง

และบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครองอเิลก็ทรอนิกส ์(e - Court/e -

 Admincourt) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 0 20,714,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์และชดุไมโครโฟน

ประชมุ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 1,513,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการรกัษาความปลอดภยั

และระบบการจราจรภายในพื้นที่ศาลปกครอง ถนนแจง้วฒันะ (ครุภณัฑ์

โฆษณาและเผยแพร่) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,645,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่

 กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 782,800                      

พจิารณาพพิากษาคดี 34,074,800                

งบรายจ่ายอื่น 34,074,800                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 27,574,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 6,500,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 19,514,627,500           

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 8,312,161,600            

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 5,626,100                 

โครงการส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่งองคก์รอสิระและรฐัสภาในการยกระดบัเจตจ านง

ทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุริต 157,600                   
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ตดิตามการด าเนินการตามกรอบบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งองคก์รอสิระและ

รฐัสภาในการยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุริต 157,600                   

งบอดุหนุน 157,600                   

ค่าใชส้อย 157,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 157,600                      

โครงการส่งเสริมการยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุริตแก่สาขา

พรรคการเมอืงและตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั 3,531,600                 

จดัอบรมเพือ่ส่งเสริมการยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุริตแก่

สาขาพรรคการเมอืงและตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั 3,531,600                 

งบอดุหนุน 3,531,600                 

ค่าใชส้อย 3,531,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 3,531,600                    

โครงการเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รและคุณธรรม วนิยั จริยธรรม 1,936,900                 

การปลูกและปลกุจติส านึกคุณธรรม จริยธรรม 1,936,900                 

งบอดุหนุน 1,936,900                 

ค่าใชส้อย 1,936,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 1,936,900                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,668,089,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 1,668,089,900            

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบคุลากรของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 1,668,089,900            

งบอดุหนุน 1,668,089,900            

เงนิเดอืน 1,580,911,200               

รายการระดบัที1่: ประธานกรรมการการเลอืกต ัง้ กรรมการการเลอืกต ัง้ 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ และพนกังานส านกังานคณะกรรมการ อตัรา 2346 1,525,598,700               

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 224 55,312,500                   

ค่าตอบแทน 87,178,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 12,696,000                   

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 74,482,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 6,638,445,600            

กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 130,000,000              

สนบัสนุนพรรคการเมอืงตามวตัถปุระสงคม์าตรา 84 130,000,000              

งบรายจ่ายอื่น 130,000,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 0 130,000,000                 

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 6,380,085,600            

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 6,380,085,600            

งบอดุหนุน 6,380,085,600            

ค่าตอบแทน 233,056,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน บาท 0 233,056,800                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 32,664,000                   

รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ส าหรบัรองเลขาธกิารส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ และผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาพรรคการเมอืง 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ คนั 6 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ส าหรบัเลขาธกิารคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ คนั 1 2,799,000                    
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รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ส าหรบัประธานกรรมการการเลอืกต ัง้ 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ คนั 1 4,249,000                    

รายการระดบัที1่: รถประจ าต าแหน่ง ส าหรบัคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ คนั 4 15,116,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,141,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ ากรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ ากรุงเทพมหานคร  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 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 ากรุงเทพมหานคร  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 1 แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) และชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 13 335,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 33 818,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ เครื่อง 28 476,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้   

 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 342,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 830,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสายลบั ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้   

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ตวั 166 830,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,111,393,400               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการควบคุมและจดัใหม้กีารเลอืกต ัง้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 0 802,245,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการควบคุมและจดัการเลอืกต ัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นการเลอืกต ัง้ท ัว่ไป 0 4,006,120,900               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 0 1,303,026,600               

การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 17,000,000                

การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 17,000,000                

งบอดุหนุน 17,000,000                

ค่าตอบแทน 17,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน บาท 0 17,000,000                   

การใหค้วามรูด้า้นพลเมอืงศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 111,360,000              

การใหค้วามรูด้า้นพลเมอืงศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 111,360,000              

งบอดุหนุน 111,360,000              

ค่าตอบแทน 111,360,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน บาท 0 111,360,000                 

ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 265,044,800              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 192,990,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาลและหน่วยงานอสิระของรฐั 192,990,100              

สนบัสนุนและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมจาก

หน่วยงานภาครฐั 192,990,100              

งบอดุหนุน 192,990,100              

เงนิเดอืน 177,556,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 239 175,990,800                 

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองเหมาจ่ายของประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ และ

ผูต้รวจการแผ่นดนิ 0 1,566,000                    

ค่าจา้งประจ า 7,619,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 25 7,619,800                    

ค่าใชส้อย 7,813,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนชัว่คราว (เงนิเต็มข ัน้) 0 1,362,900                    

รายการระดบัที1่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี บาท 0 6,450,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 72,054,700                

การพจิารณาและแสวงหาขอ้เทจ็จริงตามค ารอ้งเรียน 72,054,700                

การยกระดบัและเสริมสรา้งธรรมาภบิาลภาครฐัเพือ่อ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 26,836,100                

งบอดุหนุน 26,836,100                

ค่าตอบแทน 14,656,600                   

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 14,656,600                   

ค่าใชส้อย 12,179,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 10,179,500                   

การบูรณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วนเพือ่เสริมสรา้งความเป็นธรรมแก่สงัคม 9,931,900                 

งบอดุหนุน 9,931,900                 

ค่าตอบแทน 1,023,500                    

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 1,023,500                    

ค่าใชส้อย 8,908,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,370,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,538,400                    

การพฒันาศกัยภาพในการสนบัสนุนงานดา้นวชิาการ องคค์วามรู ้ขอ้มลูระบบ

สารสนเทศ เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการและพฒันาสมรรถนะของบคุลากร 35,286,700                

งบอดุหนุน 35,286,700                

ค่าตอบแทน 8,063,400                    

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 8,063,400                    

ค่าใชส้อย 20,038,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,764,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,089,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 5,659,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งส าหรบัผูต้รวจการแผ่นดนิ คนั 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัสุขภาพและค่ารกัษาพยาบาล 0 4,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิ คนั 0 1,564,900                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,826,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 4,826,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 200,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภายในหอ้งศูนย์

คอมพวิเตอร ์(Data Center)  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 200,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,158,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มา

จากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต เครื่อง 26 670,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ  แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขต เครื่อง 22 545,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมระบบการเขา้ออกส านกังานอตัโนมตัิ 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 792,000                      

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 2,115,350,700            

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 13,856,000                

โครงการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบจากการใชจ่้ายเงนิแผน่ดนิและทรพัยส์นิ

ของรฐั 13,856,000                

การตรวจสอบเชงิป้องปราม 13,856,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,856,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 13,856,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,825,936,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุคลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 1,825,936,000            

ตรวจสอบและสนบัสนุนการตรวจสอบตามภารกจิของส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 1,825,936,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,825,936,000            

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3360 1,720,983,700               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,352,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองเหมาจ่ายรายเดอืน 0 4,116,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน 0 2,352,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 121 37,802,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 171 39,664,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 14,796,000                   

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 2,289,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,363,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 275,558,700              

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 275,558,700              

การตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้ง 102,439,300              
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งบรายจ่ายอื่น 102,439,300              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 24,691,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบัรถ คนั 0 31,587,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 4,652,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังาน แขวงพญาไท เขตพญาไท เครื่อง 48 1,836,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 21 257,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงพญาไท เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร เครื่อง 100 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 300 11,040,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 300 10,740,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบอเีมลขององคก์ร แขวงพญาไท เขตพญาไท ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยและระบบบริหารทรพัยากร

บุคคล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 3,000,000                    

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 142,875,000              

งบรายจ่ายอื่น 142,875,000              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 83,338,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณยา่น แห่ง 0 28,949,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 30,586,700                   

การตรวจสอบการด าเนินงาน 12,083,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,083,000                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 11,038,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 1,044,700                    

การตรวจสอบการจดัเกบ็รายได ้ 3,452,300                 

งบรายจ่ายอื่น 3,452,300                 

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 3,153,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 298,500                      

การพฒันาบคุลากรของหน่วยงานภาครฐัและประชาชน 900,000                   

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 900,000                      

การตรวจสอบสบืสวน 12,083,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,083,000                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 11,141,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 941,900                      

การน าเสนอเรื่องความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 1,726,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,726,100                 

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 1,427,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 298,500                      

ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ 215,704,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 494,200                   

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้ 494,200                   

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน 494,200                   
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งบรายจ่ายอื่น 494,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1 494,200                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,682,900                 

โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 1,682,900                 

ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัดา้นสทิธมินุษยชน 1,682,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,682,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธมินุษยชน 2 1,682,900                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 141,613,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 141,613,300              

การส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 141,613,300              

งบรายจ่ายอื่น 141,613,300              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน 0 77,892,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 0 36,013,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 59 15,215,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ 59 4,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 499,800                      

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 684,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองเหมาจ่าย กสม. (รายเดอืน) บาท 0 3,606,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 71,913,800                

การส่งเสริมสทิธมินุษยชน 48,908,700                

รณรงคแ์ละเผยแพร่ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน 22,834,700                

งบรายจ่ายอื่น 22,834,700                

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 364,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,808,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 2,775,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญั 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้หลอ่เยน็ 0 1,389,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเวท ีจดังานเพือ่ส่งเสริมสทิธมินุษยชน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ กจิกรรมของส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังาน กสม. คนั 3 815,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 260,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 180,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 482,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 234,600                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 0 500,000                      

ประสานความร่วมมอืและสนบัสนุนการด าเนินงานองคก์รภาครฐั/เอกชนภาคประชา

สงัคมท ัง้ในและต่างประเทศในดา้นสทิธมินุษยชน 20,681,800                

งบรายจ่ายอื่น 20,681,800                

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 364,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,232,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง คนั 7 6,592,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 0 379,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้หลอ่เยน็ 0 1,389,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ กจิกรรมของส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 260,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 180,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 482,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 156,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 0 500,000                      

วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศดา้นสทิธมินุษยชน ท ัง้ฮารด์แวรแ์ละ

ซอฟแวร์ 5,392,200                 

งบรายจ่ายอื่น 5,392,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 224,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 834,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,333,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรเ์สมอืนพรอ้มอปุกรณ์

และซอฟแวรส์  าหรบับริหารจดัการระบบคอมพวิเตอรเ์สมอืน  แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

การคุม้ครองสทิธมินุษยชน 23,005,100                

จดัท าขอ้เสนอแนะนโยบาย ขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคบัต่อ

รฐัสภา/คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 12,810,900                

งบรายจ่ายอื่น 12,810,900                

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 30,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 242,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,193,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้หลอ่เยน็ 0 1,389,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัเวท ีจดังานเพือ่ส่งเสริมสทิธมินุษยชน 0 1,863,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ กจิกรรมของส านกังาน 0 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 260,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 180,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 483,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 0 500,000                      

รบัเรื่องรอ้งเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแกไ้ขเยยีวยาการละเมดิสทิธมินุษยชน 10,194,200                

งบรายจ่ายอื่น 10,194,200                

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 242,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้หลอ่เยน็ 0 1,389,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ กจิกรรมของส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 260,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 180,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 482,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 432,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 0 500,000                      

ส านกังานอยัการสูงสุด 8,606,366,200            

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 10,183,200                

โครงการเพิม่ศกัยภาพพนกังานอยัการในการด าเนินคดคีา้มนุษย์ 10,183,200                

ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 10,183,200                

งบรายจ่ายอื่น 10,183,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 2,318,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการแลกเปลีย่นฐานขอ้มูลคดคีา้มนุษยข์องส านกังาน

อยัการสูงสุดกบัหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมและหน่วยงานอืน่ที่

เกี่ยวขอ้ง แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 7,865,000                    

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 1,675,000                 

โครงการเสริมสรา้งและพฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการกระบวนการยตุธิรรมใน

บริบทของส านกังานอยัการสูงสุด 1,675,000                 พฒันาศกัยภาพบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงาน 1,675,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,675,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 1,675,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 7,303,191,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 7,303,191,900            
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สนบัสนุนงานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา งานรกัษาผลประโยชนข์องภาครฐั และ

งานคุม้ครองสทิธปิระชาชน 7,303,191,900            

งบรายจ่ายอื่น 7,303,191,900            

รายการระดบัที1่: รายการเงนิเดอืนอืน่ ๆ 276 6,332,727,500               

รายการระดบัที1่: รายการค่าจา้งประจ าอืน่ ๆ 0 53,702,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 13,051,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 72,555,600                   

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 882,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 829,651,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 621,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,291,316,100            

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 1,291,316,100            

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 1,016,730,800            

งบรายจ่ายอื่น 1,016,730,800            

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 113,655,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 16,310,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 376,989,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แห่ง 1 14,573,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิง่ชนั แห่ง 1 6,275,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 34,237,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 8,248,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 75,851,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 23,460,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 43,213,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัส านกังานที่เปิดท าการใหม่ แขวงทุ่งสอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ส านกังาน 3 9,848,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน เกา้อี้ท  างาน และเกา้อี้หนา้โตะ๊ อยัการ

ประจ าส านกังานอยัการสูงสุด อยัการประจ ากอง รองอยัการจงัหวดั อยัการ

จงัหวดัผูช่้วย อยัการผูช่้วย อ านวยการระดบัตน้ ช านาญการพเิศษ และ

ระดบัอาวุโส  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 100 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน เกา้อี้ท  างาน และเกา้อี้หนา้โตะ๊ ระดบั

ช านาญการ ช านาญงาน ระดบัปฏบิตัิการ และระดบัปฏบิตัิงาน  แขวงทุ่ง

สองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร ชดุ 800 9,840,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคาร

ถนนบรมราชชนนี) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั แห่ง 1 65,170,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคารพระ

โขนง) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 33,178,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคาร

ถนนรชัดาภเิษก 2) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ   แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 20,119,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2)

 พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 65,648,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการสูงสุด (อาคารถนนบรมราชชนนี) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวง

ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,172,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

สูงสุด (อาคารพระโขนง) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ   แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 205,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

สูงสุด (อาคารถนนรชัดาภเิษก 2) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ    แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,015,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอยัการสูงสุด 

(อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ)์ ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 445,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอยัการสูงสุด 

(อาคารถนนรชัดาภเิษก) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการสูงสุด 

(อาคารธนบุรี 2) พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง แห่ง 1 1,153,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร แห่ง 46 56,207,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคารราชบุรี

ดเิรกฤทธิ์) ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ    แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ แห่ง 1 24,005,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอยัการสูงสุด (อาคารถนน

รชัดาภเิษก) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 12,914,000                   

งานรกัษาผลประโยชนข์องรฐั 64,999,500                

งบรายจ่ายอื่น 64,999,500                

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 1,506,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,132,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 33,478,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,288,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 168,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 9,824,200                    

งานคุม้ครองสทิธปิระชาชน 147,219,100              

งบรายจ่ายอื่น 147,219,100              

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 34,191,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,066,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 87,681,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,144,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0 212,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 15,122,700                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 62,366,700                

งบรายจ่ายอื่น 62,366,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 21,266,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เครื่อง 300 10,740,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง

ในการสนบัสนุนการปฏบิตัิราชการส านกังานอยัการสูงสุด ประจ าปี โครงการ 200 7,860,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงและชดุประชมุไรส้าย หอ้งรบัรอง ช ัน้ 9 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร งาน 1 420,700                      

รฐัวิสาหกจิ 127,166,073,200          
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องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 632,315,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 70,179,200                

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 70,179,200                

การด าเนินงานศูนยร์วบรวม จ าหน่ายและกระจายสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์อ.ต.ก. 9,426,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,426,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยร์วบรวมจ าหน่ายและ

กระจายสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์อ.ต.ก. 0 9,426,000                    

จดังานแสดงสนิคา้เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (อ.ต.ก. Fair) 12,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 12,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานแสดงสนิคา้เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. 

(อ.ต.ก. Fair) 0 12,000,000                   

จดัต ัง้ตลาดน า้ อ.ต.ก. (ส่วนต่อขยาย) 6,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตลาดน า้ อ.ต.ก. (ส่วนต่อขยาย) 0 6,500,000                    

จดัตลาดสนิคา้เกษตรในระดบัพื้นทีข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11,764,400                

งบรายจ่ายอื่น 11,764,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัตลาดสนิคา้เกษตรในระดบัพื้นที่ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายการ 1 11,764,400                   

การด าเนินงานตลาดสนิคา้เกษตรคุณภาพดจิทิลั 11,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลาดสนิคา้เกษตรคุณภาพ รายการ 1 11,000,000                   

การด าเนินงานรา้นคา้สนิคา้เกษตรคุณภาพเพือ่เกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) 19,488,800                

งบรายจ่ายอื่น 19,488,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรา้นคา้สนิคา้เกษตรคุณภาพเพือ่

เกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) รายการ 1 19,488,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 15,610,000                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 15,610,000                

อดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร 15,610,000                

งบอดุหนุน 15,610,000                

เงนิเดอืน 15,610,000                   

รายการระดบัที1่: รายการเงนิเดอืนอืน่ ๆ 0 15,610,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 546,526,500              

โครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร 519,638,300              

ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทาง

การเกษตร ปี 2554/2555 101,018,800              

งบอดุหนุน 101,018,800              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 101,018,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการ

รบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร ปี 2554/2555 0 101,018,800                 

ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปรงั ปี 

2555 208,143,500              

งบอดุหนุน 208,143,500              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 208,143,500                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการ

รบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปรงั ปี 2555 0 208,143,500                 

ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทาง

การเกษตร ปี 2555/2556 210,476,000              

งบอดุหนุน 210,476,000              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 210,476,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรบัฝากและเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการ

รบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร ปี 2555/2556 0 210,476,000                 

การสนบัสนุนการตลาดเพือ่เกษตรกร 26,888,200                

การด าเนินงานศูนยบ์ริการดา้นการตลาดกลว้ยไม ้ 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยบ์ริการดา้นการตลาด 0 4,000,000                    

การตลาดตามยทุธศาสตรผ์ลไม ้ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายทางการตลาดตามยทุธศ์าสตรผ์ลไม ้ 0 5,000,000                    

ส่งเสริมสนิคา้เกษตรคุณภาพ ปลอดภยั ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 17,888,200                

งบรายจ่ายอื่น 17,888,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนิคา้เกษตรคุณภาพ ปลอดภยั 

ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 0 17,888,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนิคา้เกษตรคุณภาพ ปลอดภยั

 ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 0 17,888,200                   

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 32,883,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 24,203,000                

โครงการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืเพือ่เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 24,203,000                

เสริมสรา้งมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกจิเพือ่เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 19,203,000                

งบอดุหนุน 19,203,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,203,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งมาตรฐานการปลูก

สวนป่าเศรษฐกจิเพือ่เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แห่ง 22 13,652,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลความ

หลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่สวนป่า แห่ง 7 5,551,000                    

จดัท าระบบควบคุมการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบควบคุมการ

เคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้ แห่ง 10 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 8,680,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 8,680,000                 

พฒันาระบบควบคุมและตดิตามผลการด าเนินงานส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิ 8,680,000                 

งบลงทนุ 8,680,000                 

ครุภณัฑ์ 8,680,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,680,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมปลูกไม ้

เศรษฐกจิ แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 8,680,000                    
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การยางแหง่ประเทศไทย 150,000,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 150,000,000              

ส่งเสริมการปลูกยางพนัธุด์แีละไมย้นืตน้ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ 150,000,000              

อดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 150,000,000              

งบอดุหนุน 150,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสมทบงบบริหารของการยางแห่ง ลา้นไร่ 2.16 150,000,000                 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 100,000,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000,000              

โครงการก่อสรา้งทางด่วนสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ 100,000,000              

ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการก่อสรา้งทางด่วนสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการก่อสรา้งทางด่วนสายราม

อนิทรา-อาจณรงค์ รายการ 1 100,000,000                 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,131,995,500            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,131,995,500            

โครงการเงนิอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 1,131,995,500            

จดัรถโดยสารออกวิง่บริการรบั-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,131,995,500            

งบอดุหนุน 1,131,995,500            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,131,995,500               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการใหบ้ริการสาธารณะ (PSO) 0 1,131,995,500               

สถาบนัการบนิพลเรือน 384,179,900              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 38,122,000                

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมบคุลากรดา้นการ

บนิและอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training Center,U-Tapao) 38,122,000                

พฒันาบคุลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมบคุลากรดา้นการบนิ

และอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training Center,U-Tapao) 38,122,000                

งบอดุหนุน 38,122,000                

รายจ่ายอืน่ 38,122,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการบนิ บาท 0 38,122,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 81,859,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 81,859,800                

บริหารงานบคุลากร 81,859,800                

งบอดุหนุน 81,859,800                

เงนิเดอืน 81,859,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนครูช่าง อตัรา 165 81,859,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 264,198,100              

โครงการก่อสรา้งอาคารเรียน ศูนยพ์ฒันาบคุลากรดา้นการบนิ อาคารฝ่ายอ านวยการและ

สิ่งก่อสรา้งประกอบพรอ้มครุภณัฑข์องสถาบนัการบนิพลเรือน 176,512,300              

ก่อสรา้งอาคารเรียน ศูนยพ์ฒันาบคุลากรดา้นการบนิ อาคารฝ่ายอ านวยการและ

สิ่งก่อสรา้งประกอบ พรอ้มครุภณัฑข์องสถาบนัการบนิพลเรือน 176,512,300              

งบลงทนุ 176,512,300              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 176,512,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 176,512,300                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารเรียน ศูนยพ์ฒันาบุคลากรดา้นการบนิ 

อาคารฝ่ายอ านวยการและสิง่ก่อสรา้งประกอบพรอ้มครุภณัฑ ์ของสถาบนั 0 176,512,300                 

การผลติและพฒันาบคุลากรดา้นการบนิ 87,685,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นการบนิ 87,685,800                

งบลงทนุ 24,249,700                

ครุภณัฑ์ 24,249,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,249,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการและปรบัปรุงชดุปฏบิตัิการควบคุม

จราจรทางอากาศ  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 21,600,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืถอดประกอบงานไฟฟ้าอากาศยาน 

(AIRCRAFT ELECTRICAL INSERTION AND REMOVAL TOOL 

KIT)  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 301,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ชิ้นส่วนเครื่องยนตลู์กสูบอากาศยาน (Aircraft 

Piston Engine Component Cabinet)  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ตู ้ 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ใบพดัอากาศยาน(Aircraft Propellers Storage 

Cabinet) แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตู ้ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการส าหรบัถอดประกอบใบพดัอากาศยาน

แบบไฮดรอมาติก ( Hydromatic Propeller Workbench) แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการท ัว่ไปส าหรบัฝึกงาน พรอ้มลิ้นชกั (General

 Workbench with Drawers) แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ตวั 5 190,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์และเครื่องมอืพเิศษส าหรบัฝึกงาน (Special

 Tools Storage Cabinet for Workshop) แขวงจอมพล เขตจตุจกัร ตู ้ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: ฝกับวัลา้งตวักรณีฉุกเฉิน (Emergency Shower)   

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครี่องเกบ็เรียงกระดาษ 20 ช่อง ชนิดลมดูด    แขวงจอม

พล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,682,300                    

งบอดุหนุน 63,436,100                

ค่าใชส้อย 26,936,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น บาท 0 917,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตรและปรบัปรุงคุณภาพ บาท 0 5,192,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าพื้นที่สถาบนัการบนิพลเรือน กรุงเทพ บาท 0 2,356,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนครูสอนพเิศษ บาท 0 18,469,800                   

ค่าสาธารณูปโภค 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค บาท 0 500,000                      

ค่าวสัดุ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 36,000,000                   

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 7,958,529,600            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 226,442,800              

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 183,674,400              

ปรบัปรุงทางรถไฟ 183,674,400              

งบลงทนุ 183,674,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,674,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,674,400                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งทางรถไฟเขา้ยา่นบรรทุกสนิคา้ ICD  แห่ง 1 37,900,000                   
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ยา่นสถานีกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 67,823,500                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ยา่นสถานี ICD  กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 9,299,700                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ยา่นสถานีหวัตะเข ้กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 13,939,400                   

รายการระดบัที1่: งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track 

Strengthening) ระหวา่งสถานีวงเวยีนใหญ่ - มหาชยั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 54,711,800                   

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 42,768,400                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 42,768,400                

งบลงทนุ 42,768,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,768,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,768,400                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ 2 ช่วง กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 42,768,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 288,857,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ 288,857,800              

อดุหนุนงบบคุลากรต ารวจรถไฟ 288,857,800              

งบอดุหนุน 288,857,800              

เงนิเดอืน 287,287,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายต ารวจรถไฟ อตัรา 867 287,287,800                 

ค่าตอบแทน 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายต ารวจรถไฟ ลา้นบาท 0 1,570,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,054,214,300            

การใหบ้ริการระบบขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ 3,054,214,300            

สนบัสนุนการด าเนินงานของกจิการรถไฟ 3,054,214,300            

งบอดุหนุน 3,054,214,300            

ค่าตอบแทน 4,151,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายต ารวจรถไฟ ลา้นบาท 0 4,151,500                    

ค่าใชส้อย 29,296,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายต ารวจรถไฟ ลา้นบาท 0 29,296,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 1,341,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายต ารวจรถไฟ ลา้นบาท 1 1,341,500                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยผลการขาดทุน ลา้นบาท 0 3,000,000,000               

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 19,425,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดค่้าโดยสารที่ลดราคาให ้

บุคคลบางประเภท ลา้นบาท 0 19,425,300                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 500,000,000              

โครงการเงนิอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 500,000,000              

การใหบ้ริการเดนิทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชงิสงัคม 500,000,000              

งบอดุหนุน 500,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ลา้นบาท 0 500,000,000                 

แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครฐั 3,889,014,700            
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โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งทางรถไฟสายคลองสบิเกา้-ชมุทางแก่งคอย 107,789,700              

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งทางรถไฟสายคลองสบิเกา้ - ชมุทางแก่งคอย 107,789,700              

งบรายจ่ายอื่น 107,789,700              

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ ลา้นบาท 0 104,264,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 3,524,800                    

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการพฒันาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย

ตะวนัออก (พญาไท-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 951,794,000              

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการพฒันาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวนัออก 

(พญาไท - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 951,794,000              

งบรายจ่ายอื่น 951,794,000              

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 948,702,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการกูเ้งนิ ลา้นบาท 0 3,092,000                    

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซือ่-{{LF}}รงัสติ 1,376,270,300            

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซือ่-รงัสติ 1,376,270,300            

งบรายจ่ายอื่น 1,376,270,300            

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ ลา้นบาท 0 987,849,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 388,420,600                 

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 

ช่วงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย 551,254,200              

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบักอ่สรา้งโครงการก่อสรา้งทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝัง่ทะเล

ตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย 551,254,200              

งบรายจ่ายอื่น 551,254,200              

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ ลา้นบาท 0 388,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 163,254,200                 

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาระบบรางรถไฟ 520,695,500              

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัการปรบัปรุงบ ารุงรกัษาระบบรางรถไฟ 520,695,500              

งบรายจ่ายอื่น 520,695,500              

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ ลา้นบาท 0 462,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 58,695,500                   

โครงการการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - 

ขอนแก่น 342,402,000              

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น 342,402,000              

งบรายจ่ายอื่น 342,402,000              

รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 342,402,000                 

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัโครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย

และรฐับาลแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่

เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - 

นครราชสมีา) 38,809,000                

ช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัโครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและ

รฐับาลแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่

เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -

 นครราชสมีา) 38,809,000                

งบรายจ่ายอื่น 38,809,000                
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รายการระดบัที1่: ค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ ลา้นบาท 0 38,809,000                   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 14,693,460,700           

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 5,810,516,400            

โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่ 3,798,516,400            

การลงทนุ การจดัหาระบบรถไฟฟ้า 2,080,831,000            

งบลงทนุ 2,080,831,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,080,831,000               

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,080,831,000               

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์งานระบบและค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้ง รายการ 1 2,080,831,000               

เดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบ ารุงรกัษา 1,717,685,400            

งบลงทนุ 1,717,685,400            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,717,685,400               

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,717,685,400               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิรถไฟฟ้าและซอ่มบ ารุงรกัษา รายการ 1 1,717,685,400               

โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ 1,000,000,000            

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ 1,000,000,000            

งบลงทนุ 1,000,000,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000,000               

ค่าที่ดนิ 1,000,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตา

ปูน-ราษฎรบู์รณะ กรุงเทพมหานคร สายทาง 1 1,000,000,000               

โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-มนีบรุี 972,000,000              

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - มนีบรุี 972,000,000              

งบลงทนุ 972,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 972,000,000                 

ค่าที่ดนิ 972,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนย์

วฒันธรรม-มนีบุรี กรุงเทพมหานคร สายทาง 1 972,000,000                 

โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงตลิง่ชนั-ศูนยว์ฒันธรรม 40,000,000                

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงตลิง่ชนั - ศูนยว์ฒันธรรม 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าที่ดนิ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงตลิง่

ชนั-ศูนยว์ฒันธรรม กรุงเทพมหานคร สายทาง 1 40,000,000                   

แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครฐั 8,882,944,300            

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 4,034,582,900            ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชั

มงคล 4,034,582,900            

งบรายจ่ายอื่น 4,034,582,900            

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ บาท 0 2,642,336,000               

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ บาท 0 1,392,246,900               

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งช่วงบางใหญ่-บางซือ่ 2,782,803,600            

ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ 2,782,803,600            

งบรายจ่ายอื่น 2,782,803,600            

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 0 1,244,351,700               
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รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิกู ้ 0 1,538,451,900               

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง-

สมทุรปราการ 469,236,300              ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง-

สมทุรปราการ 469,236,300              

งบรายจ่ายอื่น 469,236,300              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 0 469,236,300                 

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิ ช่วงหวัล  าโพง - บาง

แคและช่วงบางซือ่ - ทา่พระ 1,091,892,400            

ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัรถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิ ช่วงหวัล  าโพง - บาง

แค และช่วงบางซือ่ - ทา่พระ 1,091,892,400            

งบรายจ่ายอื่น 1,091,892,400            

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 0 1,091,892,400               

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพาน

ใหม ่- คูคต 277,389,100              

ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพาน

ใหม-่คูคต 277,389,100              

งบรายจ่ายอื่น 277,389,100              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ 0 277,389,100                 

โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-

มนีบรุี 227,040,000              ช าระหน้ีเงนิกู ้โครงการช าระหน้ีเงนิกูส้  าหรบัรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม-

มนีบรุี 227,040,000              

งบรายจ่ายอื่น 227,040,000              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศูนย์

วฒันธรรม-มนีบุรี 0 227,040,000                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,374,260,200            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,374,884,900            

โครงการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วท ัง้ในและต่างประเทศ 4,374,884,900            

ส่งเสริมการเพิม่รายไดต้ลาดต่างประเทศ 2,909,826,300            

งบอดุหนุน 2,909,826,300            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,909,826,300               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 0 277,850,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่สารสนเทศ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่มโยงกลุม่อาเซยีน 0 130,784,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดและกระตุน้การใชจ่้าย

นกัท่องเที่ยวเพือ่พกัผ่อนท ัว่ไป กลุม่ตลาดกลาง-บน 0 604,442,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกจิกรรมระดบันานาชาติ 0 138,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวสู่ความ

เป็นคุณภาพผ่านวถิไีทย 0 860,228,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคลงัขอ้มูล 0 71,623,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเพิม่มูลค่าวถิไีทย 0 37,090,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานตลาดนกัท่องเที่ยวกลุม่นิยม 0 193,415,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดนกัท่องเที่ยวกลุม่ความสนใจ 0 366,686,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล 0 153,906,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ The Michelin Guide 0 25,200,000                   

ส่งเสริมการเพิม่รายไดต้ลาดในประเทศ 1,465,058,600            

งบอดุหนุน 1,465,058,600            
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,465,058,600               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการกระตุน้การเดนิทางของนกัท่องเที่ยวไทย 0 661,106,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการเตรียมความพรอ้มและเพิม่ความสามารถให ้

พนัธมติรในห่วงโซคุ่ณค่า 0 127,359,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว 0 299,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการกระจายประโยชนท์างการท่องเที่ยวสู่ชมุชน 0 88,003,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขยายฐานนกัท่องเที่ยวกลุม่ศกัยภาพ 0 289,590,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 898,390,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 898,390,400              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 898,390,400              

งบอดุหนุน 898,390,400              

เงนิเดอืน 855,773,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 855,773,300                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 42,617,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 42,617,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,100,984,900            

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 522,737,100              

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 522,737,100              

งบอดุหนุน 522,737,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 522,737,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 441,037,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานต่างประเทศ 0 441,037,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่อปุกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ 0 60,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารความสมัพนัธลู์กคา้และเครือขา่ย 0 21,200,000                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 353,366,800              

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 353,366,800              

งบอดุหนุน 353,366,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 353,366,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 170,516,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายของส านกังานในประเทศ 0 73,883,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 96,225,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานกรุงเทพมหานคร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร คนั 1 187,100                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานกรุงเทพมหานคร 

แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและรกัษา 0 77,260,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละเสนอความเป็น 0 105,590,000                 

การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นตลาด 224,881,000              

เสริมสรา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 79,111,500                

งบอดุหนุน 79,111,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 79,111,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนการตลาดการ 0 16,253,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศ 0 49,217,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเพือ่พฒันาการตลาดการท่องเที่ยว 0 13,640,000                   

พฒันาและบริหารจดัการองคก์ร 145,769,500              

งบลงทนุ 19,719,400                

ครุภณัฑ์ 19,719,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,719,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวง

มกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 346 12,732,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและโปรแกรมจดัการส านกังาน แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 1,145,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือ ชนิด LED

 ขาวด า แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 33 297,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีแขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เครื่อง 32 544,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย พรอ้มอปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,000,000                    

งบอดุหนุน 126,050,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 126,050,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 54,004,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการองคก์ร 0 28,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากร 0 26,755,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งการท างานตามหลกัธรรมาภบิาล

และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาต่อยอดธุรกจิทางการท่องเที่ยว 0 12,890,000                   

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 16,904,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 14,886,800                

โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (SMEs) 14,886,800                

พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

(SMEs) 14,886,800                

งบลงทนุ 7,640,000                 

ครุภณัฑ์ 7,640,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,640,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการซมึผ่านของกา๊ซผ่านแผ่นฟิลม์และบรรจภุณัฑ์

 แบบ 3 กา๊ซ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสุนิคา้ใส่กลอ่งแบบกึ่งอตัโนมตัิ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,140,000                    

งบอดุหนุน 7,246,800                 

ค่าใชส้อย 6,120,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 6,120,000                    

ค่าวสัดุ 1,126,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 1,126,800                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,017,300                 

การใหบ้ริการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,017,300                 

บริการรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2,017,300                 

งบลงทนุ 2,017,300                 

ครุภณัฑ์ 2,017,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,017,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นการเรียงซอ้น แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,087,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นแรงกดของกระดาษ แขวงลาดยาว

 เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 930,000                      

องคก์ารจดัการน า้เสยี 127,153,200              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 67,580,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 67,580,500                

บคุลากรภาครฐับริหารจดัการทรพัยากรน า้ 67,580,500                

งบอดุหนุน 67,580,500                

เงนิเดอืน 60,420,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 139 60,420,900                   

ค่าตอบแทน 1,721,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฎบิตัิงานผูอ้  านวยการองคก์ารจดัการน า้ อตัรา 1 425,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

ค่าใชส้อย 5,437,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี อตัรา 139 5,437,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 59,572,700                

การจดัการน า้เสยี 59,572,700                

การบริหารจดัการน า้เสยี 59,572,700                

งบลงทนุ 2,807,600                 

ครุภณัฑ์ 2,807,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,807,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์สารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

องคก์ร แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 2,807,600                    

งบอดุหนุน 19,105,100                

ค่าตอบแทน 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสวสัดกิารพนกังาน อตัรา 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าลว่งเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ (Audit Committee) 0 140,000                      

ค่าใชส้อย 13,982,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 12,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 154,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 12,743,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง คนั 2 531,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ (ในประเทศ) 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 250,000                      
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ค่าสาธารณูปโภค 1,413,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 605,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 500,000                      

ค่าวสัดุ 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 50,000                        

งบรายจ่ายอื่น 37,660,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี แห่ง 33 31,160,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยีในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง 7 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยก์ารเรียนรูอ้งคก์ารจดัการน า้เสยี 0 1,800,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 792,448,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,162,000                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 5,162,000                 

การวจิยัและพฒันาดา้นทีอ่ยู่อาศยั 5,162,000                 

งบอดุหนุน 5,162,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,162,000                    

รายการระดบัที1่: อดุหนุนการวจิยัและพฒันาดา้นที่อยู่อาศยั เรือง 2 5,162,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 682,546,500              

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 593,788,800              

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 37,218,900                

งบอดุหนุน 37,218,900                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) แขวง

อนุสาวรีย ์เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 6,970,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 18,433,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 103,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรปญัญารามอนิทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรบงึกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 502,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรสวนพลูพฒันา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 653,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนหนองจอก แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนรามอนิทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 692,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนรามอนิทรา (มาตรฐานรอง) แขวงบางชนั เขตบางชนั แห่ง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนหนองจอก แขวงคูฝ้ัง่เหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 3,412,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนมนีบุรี (คลอง9) แขวงสามวาตะวนัออก เขตคลองสามวา แห่ง 1 456,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรมนีบุร1ี แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,963,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรรามอนิทรา (คูบ้อน) แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 675,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรหนองจอก (ประชาส าราญ) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก แห่ง 1 416,600                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,815,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการส าหรบัชมุชนผูม้รีายไดน้อ้ย 0 11,815,600                   

จดัสรา้งทีอ่ยู่อาศยัโครงการฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดง 10,045,700                

งบอดุหนุน 10,045,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,045,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางดา้นสงัคมและการจดัท า

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการฟ้ืนฟูชมุชนดนิแดง 0 10,045,700                   

การฟ้ืนฟูชมุชนหว้ยขวาง 849,200                   

งบอดุหนุน 849,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 849,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการดา้นสงัคมและจดัท า

รายละเอยีดผงัแม่บทโครงการฟ้ืนฟูชมุชนหว้ยขวาง 0 849,200                      

การจดัสรา้งเคหะชมุชนและบริการชมุชนผูม้รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง 483,366,800              

งบอดุหนุน 483,366,800              

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 483,366,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการเคหะชมุชนและบริการชมุชนผูม้ี

รายไดน้อ้ยถงึปานกลาง แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หน่วย 16236 483,366,800                 

การจดัสรา้งโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) 54,066,200                

งบอดุหนุน 54,066,200                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,066,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการบา้นสวสัดกิารขา้ราชการ (เช่าซื้อ) 

แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หน่วย 606 54,066,200                   

การบริหารจดัการอาคารโครงการทีพ่กัอาศยัขา้ราชการกรมทหารมหาดเลก็ ราชวลัลภ

รกัษาพระองค์ 8,242,000                 

งบอดุหนุน 8,242,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,242,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการโครงการที่พกัอาศยัขา้ราชการกรมทหาร

มหาดเลก็ราชวลัลภรกัษาพระองค์ 0 8,242,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาทีอ่ยู่อาศยัผูม้รีายไดน้อ้ย โครงการบา้นเอื้ออาทร 88,757,700                

การจดัสรา้งทีอ่ยู่อาศยัผูม้รีายไดน้อ้ยโครงการบา้นเอื้ออาทร 88,757,700                

งบอดุหนุน 25,270,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,270,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 25,270,000                   

งบรายจ่ายอื่น 63,487,700                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยที่เกดิจากเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) บาท 0 63,487,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 104,739,800              
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โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยั 104,739,800              

 พฒันาระบบสารสนเทศและวชิาการดา้นทีอ่ยู่อาศยั 31,880,000                

งบอดุหนุน 31,880,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,880,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศและวชิาการดา้นที่ จงัหวดั 0 31,880,000                   

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 12,059,800                

งบอดุหนุน 12,059,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,059,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ 0 12,059,800                   

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทว ิพ.ศ. 2548 60,800,000                

งบอดุหนุน 60,800,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรา 

32 ทว ิพ.ศ. 2548 0 60,800,000                   

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 2,592,635,200            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 358,780,400              

โครงการการพฒันากฬีาเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา 358,780,400              

การพฒันากฬีาเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา 358,780,400              

งบอดุหนุน 358,780,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 358,780,400                 

รายการระดบัที1่: การสนบัสนุนการจดัการแขง่ขนักฬีาอาชพีระดบัโลก 

(World Class Event) ระดบันานาชาติ และระดบัประเทศ เพือ่ส่งเสริม

อตุสาหกรรมกฬีาและสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว รายการ 0 257,774,400                 

รายการระดบัที1่: การเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุสมัมนาดา้นกฬีาระดบัโลก 

(World Sports Convention Hosting) รายการ 0 14,798,000                   

รายการระดบัที1่: การสนบัสนุนการจดัการแขง่ขนักฬีาระดบันานาชาติ และ

ระดบัประเทศ (Invitation) เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมกฬีา และสรา้งรายได ้

จากการท่องเที่ยว รายการ 0 86,208,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1,481,467,000            

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 243,903,000              

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 243,903,000              

งบลงทนุ 57,275,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,275,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอลลู ่- ลานกรีฑา วสัดุยางสงัเคราะห์

จงัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ที่ 36 แห่ง 1 35,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งออกแบบก่อสรา้งอาคารศูนยฝึ์กกฬีามวยสากล

มาตรฐานระดบัสากล สนามกฬีาหวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 2,275,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งสนามฟตุบอลลู ่- ลานกรีฑา วสัดุ

ยางสงัเคราะหจ์งัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ที่ 36 แห่ง 1 2,275,000                    

งบอดุหนุน 186,628,000              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 186,628,000                 

รายการระดบัที1่: การรณรงคส์รา้งกระแสความตื่นตวัดา้นกฬีา รายการ 0 43,515,000                   

รายการระดบัที1่: ทวีกีฬีา (T-Sports) รายการ 0 90,113,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารยทุธศาสตรท์ ัว่ท ัง้องคก์รสู่รฐัวสิาหกจิช ัน้น า รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการองคค์วามรูด้า้นกฬีา รายการ 0 6,000,000                    

การบริหารจดัการกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 783,581,000              

ส่งเสริมองคก์รกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิใหม้รีะบบบริหารจดัการทีม่มีาตรฐาน 276,000,000              

งบอดุหนุน 276,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 276,000,000                 

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการยทุธศาสตรแ์ละการพฒันาองคก์รกฬีา

เพือ่ความเป็นเลศิ รายการ 0 176,000,000                 

รายการระดบัที1่:  ส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์รกฬีาในส่วนภูมภิาค รายการ 0 100,000,000                 

พฒันานกักฬีาและบคุลากรทางการกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิของชาตทิีม่ศีกัยภาพในการ

แขง่ขนัไดม้าตรฐานสู่สากล 307,581,000              

งบอดุหนุน 307,581,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 307,581,000                 

รายการระดบัที1่: การพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ (Sports Hero) รายการ 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่:  การเตรียมและส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาระดบั รายการ 0 186,231,000                 

รายการระดบัที1่: การสรา้งมาตรฐานบุคลากรกฬีา ดว้ยองคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรมและมกีารเชือ่มโยงฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ รายการ 0 21,350,000                   ยกระดบัมาตรฐานการจดัการแขง่ขนักฬีาเพือ่ความเป็นเลศิท ัง้ในระดบัชาต ิและ

นานาชาติ 200,000,000              

งบอดุหนุน 200,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: การจดัการแขง่ขนักฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ รายการ 0 200,000,000                 

การบริหารจดัการกฬีาเพือ่การอาชพี 246,950,000              

ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการแขง่ขนักฬีาอาชพี 216,950,000              

งบอดุหนุน 216,950,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 216,950,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันากฬีาอาชพีและกฬีาเพือ่การท่องเที่ยวใหเ้ป็น

กจิกรรมสรา้งความสุขใหก้บัสงัคม รายการ 0 19,950,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการแขง่ขนักฬีาอาชพีสู่มาตรฐานสากล 

และส่งเสริมกฬีาเพือ่การท่องเที่ยว รายการ 0 197,000,000                 

ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาองคก์รกฬีาอาชพี นกักฬีาอาชพีและบคุลากร กฬีาอาชพี

 ใหม้คุีณภาพในทกุระดบั 30,000,000                

งบอดุหนุน 30,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สรา้งและพฒันาระบบการบริหารจดัการกฬีาอาชพี รายการ 0 30,000,000                   

การบริหารจดัการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 207,033,000              

การบริหารจดัการศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีาใหม้มีาตรฐานท ัง้ในส่วนกลาง และส่วน

ภูมภิาครองรบัการพฒันากฬีาและการบริการประชาชน 125,360,000              

งบลงทนุ 115,360,000              

ครุภณัฑ์ 115,360,000                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 115,360,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า (AED) แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 1,760,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัเลอืดอตัโนมตัิแบบสอดแขน แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั วดัส่วนสูง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 320,000                      

รายการระดบัที1่: นาฬกิาจบัเวลา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ ตวั 48 240,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้าส าหรบัทดสอบ วเิคราะห ์และฝึกสมรรถภาพ

ระบบแอโรบคิ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 32 15,040,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์ตัราการเตน้ของหวัใจขณะฝึกซอ้มและ

แขง่ขนัแบบไรส้าย แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือสะโพก และตน้ขา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้ แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงั แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือทอ้ง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 16 6,880,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัฝึกกลา้มเน้ือดว้ยคานน า้หนกั แบบ

อเนกประสงคเ์ต็มรูปแบบ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัฝึกกลา้มเน้ือหนา้อกดว้ยคานน า้หนกัแบบ

นอนราบ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัฝึกกลา้มเน้ือขาดว้ยคานน า้หนกั แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดมัเบลขนาดน า้หนกั 2.5 - 25 กโิลกรมั แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดมัเบลขนาดน า้หนกั 27.5 - 40 กโิลกรมั แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคานพรอ้มแผ่นน า้หนกั แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกกลา้มเน้ือแบบสถานีรวม (4 สถานี) แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 16 12,480,000                   

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ ชดุ 48 16,320,000                   

รายการระดบัที1่: จกัรยานออกก าลงักายแบบปัน่เร็ว แขวงหวัหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร ชดุ 48 7,200,000                    

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีาอยา่งครบวงจร รายการ 0 10,000,000                   

การพฒันาและบริหารจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยกีารกฬีา 7,000,000                 

งบอดุหนุน 7,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมดา้น รายการ 0 7,000,000                    

การส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาขดีความสามารถของนกักฬีาและบคุลากรทางการ

กฬีาระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวมถงึการควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกฬีา 74,673,000                

งบอดุหนุน 74,673,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,673,000                   
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รายการระดบัที1่: การพฒันาศกัยภาพนกักฬีาและบุคลากรทางการกฬีาดว้ย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการและเสริมสรา้งศกัยภาพนกักฬีาดว้ยการ

ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้ม รายการ 0 29,673,000                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาส่งเสริมการบริการดา้นกฬีาเวชศาสตร์ รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่:  การบริหารจดัการวทิยาศาสตรก์ารกฬีาในการเตรียม

นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคเกมส ์ครัง้ที่ 32 (Sports  Science 

 Olympic  Model 2020) รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 275,957,700              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 275,957,700              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 275,957,700              

งบอดุหนุน 275,957,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 275,957,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร รายการ 0 253,900,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนกังาน รายการ 0 22,057,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 476,430,100              

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 476,430,100              

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 253,970,000              

งบลงทนุ 43,240,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,240,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,240,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมร้าชมงั

คลากฬีาสถาน สนามกฬีาหวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ระบบเสยีงภายในสนาม

ฟตุบอลราชมงัคลากฬีาสถาน (ระยะที่ 2) สนามกฬีาหวัหมาก แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซม เกา้อี้สนามกฬีา ราชมงัคลากฬีาสถาน 

สนามกฬีาหวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา การกฬีาแห่งประเทศไทย แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ระบบเสยีงอาคารอนิดอรส์เตเดี้ยม สนามกฬีา

หวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกลอ้งวงจรปิด แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซม อาคาร 1 หอ้งสมดุกฬีาเพือ่ประชาชน 

สนามกฬีาหวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แห่ง 1 1,240,000                    

งบอดุหนุน 210,730,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 210,730,000                 

รายการระดบัที1่: การพฒันาการใหบ้ริการทางการกฬีาในส่วนภูมภิาคไปสู่

ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล รายการ 0 116,590,000                 

รายการระดบัที1่: การพฒันามาตรฐานสถานกฬีาและอปุกรณ์กฬีา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการสนามกฬีาหวัหมากดา้นวศิวกรรม รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารจดัการสนามกฬีาหวัหมากดา้นสุขอนามยัและ

ความปลอดภยั รายการ 0 63,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาศูนยบ์ริการการกฬีาและศูนยฝึ์กกฬีาแห่งชาติดา้น

ระบบวศิวกรรม รายการ 0 7,140,000                    
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พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รสู่องคก์รสมรรถนะสูง 217,460,100              

งบอดุหนุน 217,460,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 217,460,100                 

รายการระดบัที1่: ความร่วมมอืดา้นการกฬีาระหวา่งประเทศ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานดา้นนิติการของ กกท. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการเงนิ 

การบญัช ีการพสัดุ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาสู่การบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดที ัง้องคก์ร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายการ 0 138,020,700                 

รายการระดบัที1่: การจดักจิกรรมกฬีาและกจิกรรมเพือ่สงัคมและ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการองคก์ร รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: การบริหารและการพฒันาบุคลากร กกท. รายการ 0 16,439,400                   

สรา้งมลูค่าเพิม่จากอตุสาหกรรมกฬีา 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัการธุรกจิและสทิธปิระโยชน์ รายการ 0 5,000,000                    

องคก์ารสวนสตัว ์ 494,217,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 13,720,900                

โครงการการสรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัสตัวป่์า 13,720,900                

การศึกษาวจิยัการพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ใหม้ปีระสทิธภิาพ (วจิยัประยกุต)์ 11,009,500                

งบอดุหนุน 11,009,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,009,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัประยกุต์ 0 11,009,500                   

การศึกษาวจิยัการสงวน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรพัยากร ธรรมชาต ิ(วจิยั

พื้นฐาน) 2,711,400                 

งบอดุหนุน 2,711,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,711,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัพื้นฐาน รายการ 0 2,711,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 110,454,600              

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 92,947,100                

พฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร 92,947,100                

งบอดุหนุน 92,947,100                

ค่าตอบแทน 7,980,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานเกี่ยวกบับุคลากร 0 7,980,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,967,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากร 0 3,559,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาด 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจติดตามประเมนิผล ISO 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานพื้นที่สวนสตัวท์ ัง้ 7 แห่ง 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบติดตามและ

ประเมนิผลโครงการ (e-Project Tracking System) รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบบญัช ีการเงนิ 

งบประมาณ พสัดุ รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโปรแกรม ISIS, ZIMS 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ รายการ 0 56,607,400                   
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ส่งเสริมนวตักรรมหรือเทคโนโลยเีพือ่พฒันาสวนสตัว ์ 17,507,500                

การใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยเีพือ่การอนุรกัษฟ้ื์นฟูประชากรสตัวป่์า 12,707,500                

งบลงทนุ 3,907,500                 

ครุภณัฑ์ 3,907,500                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,907,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวดีทีศัน์

พรอ้มอปุกรณ์เสริม องคก์ารสวนสตัว ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,332,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพาะเลี้ยงเซลลเ์คลือ่นที่พรอ้มอปุกรณ์แช่แขง็ 

องคก์ารสวนสตัว ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 654,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรค์วามเขม้สูง องคก์าร

สวนสตัว ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 920,600                      

งบอดุหนุน 8,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสถาบนัอนุรกัษแ์ละวจิยัสตัวป่์า รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยเ์น้ือเยือ่สตัวป่์ากลาง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยว์จิยัพนัธุศาสตรเ์พือ่การ

อนุรกัษ ์ภายใตส้ถาบนัอนุรกัษแ์ละวจิยัสตัวป่์าหายาก 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยช์นัสูตรโรคสตัวป่์าแห่งชาติ

 ภายใตส้ถาบนัอนุรกัษแ์ละวจิยัสตัวป่์าหายาก 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยก์ารจดัการโภชนาการสตัว ์ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัโรค

และพฒันานกัระบาดวทิยาภาคสนามดา้นสตัวป่์า รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยจ์ดัการประชากรสตัวป่์า รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนประชากรสตัว ์ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพือ่การอนุรกัษส์ตัวป่์าใน

ถิน่อาศยั และเสริมสรา้งความร่วมมอืกบัทอ้งถิน่ 0 500,000                      

สรา้งความเป็นเลศิดา้นนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีนการพฒันาสวนสตัว ์ 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานภายใต ้MOU ร่วมกบั

พนัธมติรทางวชิาการ รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยน์วตักรรมทางการสบืพนัธุ์

สตัวป่์า (Wildlife Reproductive Innovation Center) รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุสมัมนาวชิาการสตัวป่์าสวนสตัว ์ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัท าระบบจดัเกบ็และการ

สบืคน้ขอ้มูลวจิยัและวชิาการขององคก์ารสวนสตัว ์ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 24,569,200                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 24,569,200                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 24,569,200                

งบลงทนุ 23,195,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,195,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,195,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าออกแบบสิง่ก่อสรา้ง องคก์ารสวนสตัว ์แขวงดุสติ เขต

ดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 23,195,000                   

งบอดุหนุน 1,374,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,374,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุระหวา่งประเทศ รายการ 0 1,374,200                    
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 152,759,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 152,759,200              

บคุลากรภาครฐัองคก์ารสวนสตัว ์ 152,759,200              

งบอดุหนุน 152,759,200              

เงนิเดอืน 144,538,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 537 144,538,200                 

ค่าใชส้อย 8,221,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 537 8,221,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 192,713,400              

ส่งเสริมการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู ้การอนุรกัษแ์ละขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายากและใกล ้

สูญพนัธุ์ 192,713,400              

อนุรกัษส์ตัวป่์าอยา่งย ัง่ยนื 49,143,500                

งบอดุหนุน 49,143,500                

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสตัว ์องคก์ารสวนสตัว ์แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 18,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,143,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษเ์สอืลายเมฆร่วมกบัภาคี Clouded

 Leopard Consortium รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายาก 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินการสถาบนับริหารจดัการสวนสตัว ์(Zoo 

Management  Institution, ZMI) รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและจดัแสดงแพนดา้ รายการ 0 21,143,500                   

พฒันามาตรฐานและเสริมสรา้งสวสัดภิาพทีด่ขีองสตัวป่์าในสวนสตัว ์ 88,601,900                

งบอดุหนุน 88,601,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 88,601,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาและแลกเปลีย่นสตัวป่์า 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสตัว ์(Enrichment) รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาสตัว ์(ค่าอาหารสตัว)์ 0 81,701,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิ WAZA และ SEAZA รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันากระบวนการส่งเสริมสวสัดภิาพสตัว ์

ของสวนสตัว ์ท ัง้ 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA รายการ 0 1,400,000                    

ใหบ้ริการองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัสตัวป่์าและธรรมชาติ 45,345,000                

งบอดุหนุน 45,345,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,345,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่และจดันิทรรศการเพือ่การ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการน านกัเรียนเขา้เรียนรูใ้นสวนสตัว ์ 0 43,845,000                   

พฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ 9,623,000                 

งบอดุหนุน 9,623,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,891,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการทดแทนและเพิม่ประสทิธภิาพระบบประชมุ

ทางไกล องคก์ารสวนสตัว ์แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร รายการ 1 4,891,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,732,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบรกัษาความปลอดภยั

ขอ้มูลทางคอมพวิเตอรแ์ละระบบประชมุทางไกล Information Security 

Management System (ISMS) รายการ 0 4,732,000                    

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 79,595,395,400           

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 47,995,551,900           

โครงการประกนัรายไดใ้หเ้กษตรกร 2,759,316,800            

ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกนัรายไดใ้หเ้กษตรกร ปี 2553/54 2,205,248,200            

งบรายจ่ายอื่น 2,205,248,200            

รายการระดบัที1่: ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกนัรายไดใ้หเ้กษตรกร ปี 0 2,205,248,200               

ตน้ทนุเงนิชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกนัรายไดใ้หเ้กษตรกร ปี 2553/54 554,068,600              

งบรายจ่ายอื่น 554,068,600              

รายการระดบัที1่: ตน้ทุนเงนิชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกนัรายไดใ้ห ้

เกษตรกร ปี 2553/54 0 554,068,600                 

โครงการรบัจ าน าผลผลติการเกษตร (เงนิทนุ ธ.ก.ส.) 17,272,479,400           

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติการเกษตร ปีการผลติ 2552 

(เงนิทนุ ธ.ก.ส.) 2,749,959,600            

งบรายจ่ายอื่น 2,749,959,600            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ

การเกษตร ปีการผลติ 2552 (เงนิทุน ธ.ก.ส.) 0 2,749,959,600               

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ ปี 2554/55 และ ปี 2555 

(เงนิทนุ ธ.ก.ส.) 5,399,068,600            

งบรายจ่ายอื่น 5,399,068,600            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ 

ปี 2554/55 และปี 2555 (เงนิทุน ธ.ก.ส.) 0 5,399,068,600               

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ ปี 2555/56 (เงนิทนุ ธ.ก.ส.) 2,519,751,100            

งบรายจ่ายอื่น 2,519,751,100            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ 

ปี 2555/56 (เงนิทุน ธ.ก.ส.) 0 2,519,751,100               

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ ปี 2556/57 (เงนิทนุ ธ.ก.ส.) 6,603,700,100            

งบรายจ่ายอื่น 6,603,700,100            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ 

ปี 2556/57 (เงนิทุน ธ.ก.ส.) 0 6,603,700,100               

โครงการประกนัภยัขา้วนาปี 304,076,700              

ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 2560 111,982,500              

งบรายจ่ายอื่น 111,982,500              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 2560 0 111,982,500                 

ชดเชยตน้ทนุเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัแทนเกษตรกร{{LF}}ปีการผลติ 2560 24,539,800                

งบรายจ่ายอื่น 24,539,800                

รายการระดบัที1่: ชดเชยตน้ทุนเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัแทนเกษตรกร ปีการ 0 24,539,800                   

ช าระค่าเบี้ยประกนัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 2559 136,361,200              

งบรายจ่ายอื่น 136,361,200              

รายการระดบัที1่: ช าระค่าเบี้ยประกนัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 2559 30 136,361,200                 

ชดเชยตน้ทนุเงนิค่าเบี้ยประกนัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 2559 31,193,200                

งบรายจ่ายอื่น 31,193,200                

รายการระดบัที1่: ชดเชยตน้ทุนเงนิค่าเบี้ยประกนัแทนเกษตรกร ปีการผลติ 100 31,193,200                   
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โครงการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย 12,580,898,400           

ช าระตน้เงนิโครงการปลูกพชืปุ๋ยสด ปี 2559/60 161,762,700              

งบรายจ่ายอื่น 161,762,700              

รายการระดบัที1่: ช าระตน้เงนิโครงการปลูกพชืปุ๋ ยสด ปี 2559/60 0 161,762,700                 

ช าระตน้ทนุเงนิโครงการปลูกพชืปุ๋ยสด ปี 2559/60 5,392,500                 

งบรายจ่ายอื่น 5,392,500                 

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิโครงการปลูกพชืปุ๋ ยสด ปี 2559/60 0 5,392,500                    

ช าระคนืตน้เงนิ ตน้ทนุเงนิ และค่าบริหาร เงนิช่วยเหลอืค่าเกบ็เกี่ยวและปรบัปรุง

คุณภาพขา้ว 4,019,802,400            

งบรายจ่ายอื่น 4,019,802,400            

รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิ ตน้ทุนเงนิ และค่าบริหาร เงนิช่วยเหลอืค่า

เกบ็เกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพขา้ว 0 4,019,802,400               

ช าระตน้เงนิโครงการปรบัเปลีย่นพื้นทีท่  านาไมเ่หมาะสม (กรมปศุสตัว)์ 252,160,000              

งบรายจ่ายอื่น 252,160,000              

รายการระดบัที1่: ช าระตน้เงนิโครงการปรบัเปลีย่นพื้นที่ท  านาไม่เหมาะสม 

(กรมปศุสตัว)์ 0 252,160,000                 

ช าระตน้ทนุเงนิโครงการปรบัเปลีย่นพื้นทีท่  านาไมเ่หมาะสม (กรมปศุสตัว)์ 8,500,300                 

งบรายจ่ายอื่น 8,500,300                 

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิโครงการปรบัเปลีย่นพื้นที่ท  านาไม่เหมาะสม

 (กรมปศุสตัว)์ 0 8,500,300                    

ช าระตน้เงนิโครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง 880,788,100              

งบรายจ่ายอื่น 880,788,100              

รายการระดบัที1่: ช าระตน้เงนิโครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร 0 880,788,100                 

ช าระตน้ทนุเงนิโครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง 190,746,600              

งบรายจ่ายอื่น 190,746,600              

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิโครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร 0 190,746,600                 

ช าระตน้เงนิโครงการสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืตน้ทนุการผลติใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 

ปีการผลติ 2559/60 2,917,679,400            

งบรายจ่ายอื่น 2,917,679,400            

รายการระดบัที1่: ช าระตน้เงนิโครงการสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืตน้ทุนการ

ผลติใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปีการผลติ 2559/60 0 2,917,679,400               

ช าระตน้เงนิอดุหนุนการปรบัเปลีย่นพื้นทีท่  านาไมเ่หมาะสม 87,209,500                

งบรายจ่ายอื่น 87,209,500                

รายการระดบัที1่: ช าระตน้เงนิอดุหนุนการปรบัเปลีย่นพื้นที่ท  านาไม่เหมาะสม 0 87,209,500                   

ช าระตน้ทนุเงนิอดุหนุนการปรบัเปลีย่นพื้นทีท่  านาไมเ่หมาะสม 1,896,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,896,900                 

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิอดุหนุนการปรบัเปลีย่นพื้นที่ท  านาไม่ 0 1,896,900                    

ช าระตน้ทนุเงนิโครงการสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืตน้ทนุการผลติใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูก

ขา้ว ปีการผลติ 2559/60 625,575,600              

งบรายจ่ายอื่น 625,575,600              

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิโครงการสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืตน้ทุนการ

ผลติใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปีการผลติ 2559/60 0 625,575,600                 

ช าระคนืตน้เงนิ ตน้ทนุเงนิ และค่าบริหาร เงนิช่วยเหลอืค่าเกบ็เกี่ยวและปรบัปรุง

คุณภาพขา้ว 3,429,384,400            

งบรายจ่ายอื่น 3,429,384,400            
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รายการระดบัที1่: ช าระคืนตน้เงนิ ตน้ทุนเงนิ และค่าบริหาร เงนิช่วยเหลอืค่า

เกบ็เกี่ยวและปรบัปรุงคุณภาพขา้ว 2000000 3,429,384,400               

โครงการสรา้งมลูภณัฑก์นัชนเพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคายาง 97,344,500                

ช าระตน้ทนุเงนิโครงการสรา้งมลูภณัฑก์นัชนเพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคายาง 97,344,500                

งบรายจ่ายอื่น 97,344,500                

รายการระดบัที1่: ช าระตน้ทุนเงนิโครงการสรา้งมูลภณัฑก์นัชนเพือ่รกัษา

เสถยีรภาพราคายาง 0 97,344,500                   

โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูใ้หแ้ก่ธนาคารเพือ่การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรแทน

เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร 14,979,604,900           

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2559/60 125,100                   

งบรายจ่ายอื่น 125,100                   

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลติ

ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ปี 2559/60 0 125,100                      

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่ฟ้ืนฟูการผลติใหแ้ก่เกษตรกรผู ้

ประสบอทุกภยัในพื้นทีภ่าคใต ้ปี 2559/60 408,358,400              

งบรายจ่ายอื่น 408,358,400              

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่ฟ้ืนฟู

การผลติใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัในพื้นที่ภาคใต ้ปี 2559/60 0 408,358,400                 

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิและลดดอกเบี้ยให ้

เกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต ้ปี 2559/60 1,965,500,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,965,500,000            

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิ

และลดดอกเบี้ยใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต ้ปี 2559/60 0 1,965,500,000               

ชดเชย NPL โครงการสนิเชื่อรายยอ่ยเพือ่ใชจ่้ายฉุกเฉิน 6,163,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,163,400                 

รายการระดบัที1่: ชดเชย NPL โครงการสนิเชือ่รายยอ่ยเพือ่ใชจ่้ายฉุกเฉิน 0 6,163,400                    

ชดเชยภาระขาดทนุโครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืก ปี 2558/59 90,682,600                

งบรายจ่ายอื่น 90,682,600                

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระขาดทุนโครงการสนิเชือ่ชะลอการขาย

ขา้วเปลอืก ปี 2558/59 0 90,682,600                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูกมนั

ส าปะหลงัในระบบน า้หยด ปี 2560/61 18,200                     

งบรายจ่ายอื่น 18,200                     

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในระบบน า้หยด ปี 2560/61 0 18,200                        

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการผลติ

และการแปรรูปมนัส าปะหลงั ปี 2560/61 22,250,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,250,000                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

ยกระดบัมาตรฐานการผลติและการแปรรูปมนัส าปะหลงั ปี 2560/61 0 22,250,000                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่รวบรวมมนัส าปะหลงัและ

สรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2560/61 352,700                   

งบรายจ่ายอื่น 352,700                   

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

รวบรวมมนัส าปะหลงัและสรา้งมูลค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2560/61 0 352,700                      
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ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่รวบรวมขา้วและสรา้ง

มลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปีการผลติ 2560/61 186,913,500              

งบรายจ่ายอื่น 186,913,500              

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

รวบรวมขา้วและสรา้งมูลค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปีการผลติ 2560/61 0 186,913,500                 

ชดเชยตน้ทนุเงนิและค่าบริหารโครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี   ปีการ

ผลติ 2560/61 636,123,200              

งบรายจ่ายอื่น 636,123,200              

รายการระดบัที1่: ชดเชยตน้ทุนเงนิและค่าบริหารโครงการสนิเชือ่ชะลอการ

ขายขา้วเปลอืกนาปี   ปีการผลติ 2560/61 0 636,123,200                 

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่รวบรวมขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์

และสรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปีการผลติ 2560/61 225,000                   

งบรายจ่ายอื่น 225,000                   

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

รวบรวมขา้วโพดเลี้ยงสตัวแ์ละสรา้งมูลค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปีการ 0 225,000                      

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการลดดอกเบี้ยเงนิกูใ้หแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้

 ธ.ก.ส. 7,222,852,000            

งบรายจ่ายอื่น 7,222,852,000            

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการลดดอกเบี้ยเงนิกู ้

ใหแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้ ธ.ก.ส. 1 7,222,852,000               

ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูแ้ทนเกษตรกรและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโครงการแผน

ปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบการผลติการเกษตร 29,093,700                

งบรายจ่ายอื่น 29,093,700                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูแ้ทนเกษตรกรและค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงานของโครงการแผนปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบการผลติการเกษตร 0 29,093,700                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย

เพือ่ประกอบอาชพีเสริม 196,290,800              

งบรายจ่ายอื่น 196,290,800              

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูแ้ทนเกษตรกรโครงการสนบัสนุน

สนิเชือ่เกษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ยเพือ่ประกอบอาชพีเสริม 0 196,290,800                 

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

แก่สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยาง 43,141,900                

งบรายจ่ายอื่น 43,141,900                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูแ้ทนสถาบนัเกษตรกรโครงการ

สนบัสนุนสนิเชือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนแก่สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยาง 0 43,141,900                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อสถาบนัเกษตรกรแปร

รูปยางพารา 49,896,100                

งบรายจ่ายอื่น 49,896,100                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูแ้ทนสถาบนัเกษตรกรโครงการ

สนบัสนุนสนิเชือ่สถาบนัเกษตรกรแปรรูปยาง 0 49,896,100                   

ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติน า้นมโค 16,025,400                

งบรายจ่ายอื่น 16,025,400                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติ 0 16,025,400                   

ชดเชยดอกเบี้ยโครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาการผลติกระบอื 12,573,500                

งบรายจ่ายอื่น 12,573,500                
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รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาการผลติกระบอื 0 12,573,500                   

ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการใหบ้ริการเครื่องจกัรกลทางการเกษตรเพือ่ลด

ตน้ทนุสมาชกิ 826,200                   

งบรายจ่ายอื่น 826,200                   

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการใหบ้ริการ

เครื่องจกัรกลทางการเกษตรเพือ่ลดตน้ทุนสมาชกิ 0 826,200                      

ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง ภายใต ้

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัหมูบ่า้นของรฐับาล 107,506,100              

งบรายจ่ายอื่น 107,506,100              

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชือ่กองทุนหมู่บา้น

และชมุชนเมอืง ภายใตม้าตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัหมู่บา้นของ 0 107,506,100                 

ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในระบบน า้หยด 

ปีการผลติ 2558/59 5,517,700                 

งบรายจ่ายอื่น 5,517,700                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูก

มนัส าปะหลงัในระบบน า้หยด ปีการผลติ 2558/59 0 5,517,700                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการลดดอกเบี้ยเงนิกูใ้หเ้กษตรกรผูป้ลูกมนั

ส าปะหลงั ปี 2559/60 21,481,900                

งบรายจ่ายอื่น 21,481,900                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการลดดอกเบี้ยเงนิกูใ้ห ้

เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2559/60 0 21,481,900                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิและลดดอกเบี้ยให ้

เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2559 239,935,000              

งบรายจ่ายอื่น 239,935,000              

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิ

และลดดอกเบี้ยใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2559 0 239,935,000                 

ชดเชยผลขาดทนุโครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2557/58 30,523,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,523,000                

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระขาดทุนโครงการสนิเชือ่ชะลอการขาย

ขา้วเปลอืก ปี 2557/58 0 30,523,000                   

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยงกระบอื 503,000                   

งบรายจ่ายอื่น 503,000                   

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยง 0 503,000                      

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ 4,200,800                 

งบรายจ่ายอื่น 4,200,800                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยง 0 4,200,800                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 42,500                     

งบรายจ่ายอื่น 42,500                     

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมการเลี้ยง 0 42,500                        

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการชมุชนปรบัเปลีย่นการผลติสูว้กิฤตภยัแลง้ 1,078,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,078,200                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการชมุชนปรบัเปลีย่น

การผลติสูว้กิฤตภยัแลง้ (XYZ) 0 1,078,200                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อใหก้ลุ่มชาวนาผูผ้ลติขา้วแบบ

แปลงใหญ่ ปี 2559/60 1,819,600                 
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งบรายจ่ายอื่น 1,819,600                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชือ่ให ้

กลุม่ชาวนาผูผ้ลติขา้วแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 426 1,819,600                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อเพือ่พฒันาระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 9,469,800                 

งบรายจ่ายอื่น 9,469,800                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนบัสนุน

สนิเชือ่เพือ่พฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 0 9,469,800                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการผลติ

และการแปรรูปมนัส าปะหลงั ปี 2559/60 7,200                      

งบรายจ่ายอื่น 7,200                      

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

ยกระดบัมาตรฐานการผลติและการแปรรูปมนัส าปะหลงั ปี 2559/60 ลา้นบาท 0 7,200                         

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชื่อเพือ่รวบรวมมนัส าปะหลงัและ

สรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2559/60 2,973,800                 

งบรายจ่ายอื่น 2,973,800                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบนัเกษตรกรโครงการสนิเชือ่เพือ่

รวบรวมมนัส าปะหลงัและสรา้งมูลค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ปี 2559/60 1500 2,973,800                    

ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู ้

ปลูกขา้ว ปี 2559/60 2,497,997,800            

งบรายจ่ายอื่น 2,497,997,800            

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพกัช าระหน้ีตน้เงนิ

และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2559/60 0 2,497,997,800               

ชดเชยตน้ทนุเงนิและค่าบริหารโครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการ

ผลติ 2559/60 1,169,136,800            

งบรายจ่ายอื่น 1,169,136,800            

รายการระดบัที1่: ชดเชยตน้ทุนเงนิและค่าบริหารโครงการสนิเชือ่ชะลอการ

ขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2559/60 3000000 1,169,136,800               

โครงการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกร 1,831,200                 

พจิารณาแนวทางและมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิเกษตรกรที่

ประสบภยัธรรมชาตแิละโครงการนโยบายรฐับาลทีป่ระสบปญัหารวมท ัง้ตดิตามตรวจ

เยีย่มและประชมุชี้แจงแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิของเกษตรกร 1,831,200                 

งบอดุหนุน 1,831,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,831,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายของส านกังานคณะกรรมการบริหาร

สนิเชือ่เกษตรแห่งชาติ 0 1,831,200                    

แผนงานบริหารจดัการหน้ีภาครฐั 31,599,843,500           

โครงการรบัจ าน าผลผลติการเกษตร (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 31,599,843,500           

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติปี 2554/55 และ ปี 2555 

(แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 10,660,146,400           

งบรายจ่ายอื่น 10,660,146,400           

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ

การเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555 (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 0 10,660,146,400              

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติปี 2555/56 (แหลง่เงนิกู ้

กระทรวงการคลงัจดัหา) 14,427,594,000           
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งบรายจ่ายอื่น 14,427,594,000           

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ

การเกษตร ปี 2555/56 (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 0 14,427,594,000              

ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติปี 2556/57 (แหลง่เงนิกู ้

กระทรวงการคลงัจดัหา) 4,630,635,100            

งบรายจ่ายอื่น 4,630,635,100            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ

การเกษตร ปี 2556/57 (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 0 4,630,635,100               

ช าระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติการเกษตร ปีการผลติ 2551/52 

(สถาบนัการเงนิอื่น) (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 1,881,468,000            

งบรายจ่ายอื่น 1,881,468,000            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระตน้เงนิและดอกเบี้ยโครงการรบัจ าน าผลผลติ

การเกษตร ปี 2551/52 (แหลง่เงนิกูก้ระทรวงการคลงัจดัหา) 0 1,881,468,000               

ธนาคารออมสนิ 5,931,110,800            

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 5,931,110,800            

โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 659,117,600              

 ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่แก่ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนั

การเงนิเฉพาะกจิของรฐัในโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการ

ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 659,117,600              

งบรายจ่ายอื่น 659,117,600              

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่แก่

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐัในโครงการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 659,117,600                 

โครงการชดเชยตน้ทนุเงนิและภาระดอกเบี้ยจากการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล 319,756,000              

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อแก่การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพือ่

ก่อสรา้งระบบป้องกนัอทุกภยัในนิคมอตุสาหกรรม วงเงนิ 3,546.24 ลา้นบาท 60,697,700                

งบรายจ่ายอื่น 60,697,700                

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่แก่การ

นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ก่อสรา้งระบบป้องกนัอทุกภยัใน 0 60,697,700                   

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่แก่นิคมอตุสาหกรรม เพือ่พฒันา

ระบบป้องกนัอทุกภยั วงเงนิ 1,970.64 ลา้นบาท 58,526,600                

งบรายจ่ายอื่น 58,526,600                

รายการระดบัที1่: การใหส้นิเชือ่เพือ่พฒันาระบบป้องกนัอทุกภยั ลา้นบาท 0 58,526,600                   

ชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์างพาราในโครงการสนบัสนุนสนิเชื่อ

ผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์างพารา วงเงนิ 15,000 ลา้นบาท 200,531,700              

งบรายจ่ายอื่น 200,531,700              

รายการระดบัที1่: ชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยใหก้บัผูป้ระกอบการ

ผลติภณัฑย์างพารา ในโครงการสนบัสนุนสนิเชือ่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ 0 200,531,700                 

โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดบัหมูบ่า้น 45,680,500                

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่แก่กองทนุหมูบ่า้นในโครงการ

สนบัสนุนสนิเชื่อกบักองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง 45,680,500                

งบรายจ่ายอื่น 45,680,500                

รายการระดบัที1่: ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสนบัสนุนสนิเชือ่กบักองทุน

หมู่บา้นและชมุชนเมอืง 0 45,680,500                   

โครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการ SMEs 4,792,377,700            
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ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรและเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ระยะที ่2 (Transformation 

Loan เสริมแกร่ง) วงเงนิ 20,000 ลา้นบาท 76,393,200                

งบรายจ่ายอื่น 76,393,200                

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่เพือ่

ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติส าหรบัผูป้ระกอบ

กจิการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงนิ 0 76,393,200                   

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใหแ้ก่ผู ้

ประกอบกจิการ SMEs ระยะที ่1 วงเงนิ 100,000 ลา้นบาท 2,128,300,300            

งบรายจ่ายอื่น 2,128,300,300            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่เพือ่เป็น

เงนิทุนหมนุเวยีนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงนิ 100,000 0 2,128,300,300               

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใหแ้ก่ผู ้

ประกอบกจิการ SMEs ระยะที ่2 วงเงนิ 50,000 ลา้นบาท 1,686,446,900            

งบรายจ่ายอื่น 1,686,446,900            

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่เพือ่เป็น

เงนิทุนหมนุเวยีนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการ SMEs ระยะที่ 2 วงเงนิ 50,000 0 1,686,446,900               

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรและเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs วงเงนิ 30,000 ลา้นบาท 894,802,800              

งบรายจ่ายอื่น 894,802,800              

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่เพือ่

ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ส าหรบัผูป้ระกอบ 0 894,802,800                 

ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยต า่เพือ่ช่วยเหลอืชาวประมง ประมง

ไทยกา้วไกลสู่สากล วงเงนิ 500 ลา้นบาท 6,434,500                 

งบรายจ่ายอื่น 6,434,500                 

รายการระดบัที1่: ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการใหส้นิเชือ่ดอกเบี้ยต า่เพือ่

ช่วยเหลอืชาวประมง “ประมงไทยกา้วไกลสู่สากล” 0 6,434,500                    

โครงการชดเชยเงนิตน้และตน้ทนุเงนิทีธ่นาคารออมสนิส ารองจ่าย 114,179,000              

ชดเชยหน้ีสูญทีเ่กดิขึ้นจากการใหส้นิเชื่อแก่ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยในโครงการสนิเชื่อ

รายยอ่ยเพือ่ใชจ่้ายฉุกเฉิน 33,200,000                

งบรายจ่ายอื่น 33,200,000                

รายการระดบัที1่: ชดเชยหน้ีสูญที่เกดิขึ้นจากการใหส้นิเชือ่แก่ประชาชนผูม้ี

รายไดน้อ้ยในโครงการสนิเชือ่รายยอ่ยเพือ่ใชจ่้ายฉุกเฉิน 0 33,200,000                   

ชดเชยค่าอาหารกลางวนั และค่าเดนิทางของผูอ้บรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาอาชพี

และสรา้งความรูท้างการเงนิแก่ผูป้ระกอบอาชพีรายยอ่ยในชมุชนเมอืง ทีธ่นาคารออม

สนิส ารองจ่ายไปก่อน 80,979,000                

งบรายจ่ายอื่น 80,979,000                

รายการระดบัที1่: ชดเชยค่าอาหารกลางวนัและค่าเดนิทางของผูอ้บรมเชงิ

ปฏบิตัิการเพือ่พฒันาอาชพีและสรา้งความรูท้างการเงนิแก่ผูป้ระกอบอาชพี

รายยอ่ยในชมุชนเมอืง ที่ธนาคารออมสนิส ารองจ่ายไปก่อน 0 80,979,000                   

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 2,419,300                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 2,419,300                 

โครงการสนบัสนุนการประกอบธุรกจิพาณิชยนาวี 2,419,300                 

สนบัสนุนทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบธุรกจิพาณิชยนาวไีทย 2,419,300                 

งบรายจ่ายอื่น 2,419,300                 
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รายการระดบัที1่: สนบัสนุนทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบธุรกจิพาณิชยนาวไีทย 0 2,419,300                    

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 492,515,300              

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 492,515,300              

โครงการสนิเชื่อฟ้ืนฟู SMEs หลงัภยัพบิตัปีิ 2554 8,554,500                 

อ านวยสนิเชื่อฟ้ืนฟู SMEs หลงัภยัพบิตัปีิ 2554 8,554,500                 

งบรายจ่ายอื่น 8,554,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย 0 8,554,500                    

โครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต า่ (Policy Loan) 136,253,600              

อ านวยสนิเชื่อโครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต า่ (Policy Loan) 136,253,600              

งบรายจ่ายอื่น 136,253,600              

รายการระดบัที1่: เงนิชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย 0 136,253,600                 

โครงการสนิเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอทุกภยัและภยัพบิตั ิปี 2560 73,775,900                

อ านวยสนิเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอทุกภยัและภยัพบิตั ิ ปี 2560 73,775,900                

งบรายจ่ายอื่น 73,775,900                

รายการระดบัที1่: เงนิชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย 0 73,775,900                   

โครงการสนิเชื่อ SMEs Transformation Loan 273,931,300              

อ านวยสนิเชื่อ SMEs Transformation Loan 273,931,300              

งบรายจ่ายอื่น 273,931,300              

รายการระดบัที1่: เงนิชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย 0 273,931,300                 

บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 4,888,479,700            

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 4,888,479,700            

โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 4,888,479,700            

โครงการ Transformation Loan (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อแก่ SMEs 

Transformation Loan ธพว. โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจาก

การค า้ประกนั) 85,719,300                

งบรายจ่ายอื่น 85,719,300                

รายการระดบัที1่: โครงการ Transformation Loan (โครงการค า้ประกนั

สนิเชือ่แก่ SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 15000 85,719,300                   

โครงการอทุกภยัปี 2560 (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอทุกภยัปี 2560

 ธพว. โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) 45,330,740                

งบรายจ่ายอื่น 45,330,740                

รายการระดบัที1่: โครงการอทุกภยัปี 2560 (โครงการค า้ประกนัสนิเชือ่ฟ้ืนฟู

 SMEs จากอทุกภยัปี 2560 ธพว. โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความ

เสยีหายจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 5000 45,330,740                   

โครงการ SMEs ทวทีนุ ปรบัปรุงใหม ่(โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อแก่ SMEs ใน

ลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่6 ปรบัปรุงใหม ่โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) 1,068,066,940            

งบรายจ่ายอื่น 1,068,066,940            

รายการระดบัที1่: โครงการ SMEs ทวทีุน ปรบัปรุงใหม่ (โครงการค า้

ประกนัสนิเชือ่แก่ SMEs ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะที่ 6 ปรบัปรุงใหม่ โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหาย ลา้นบาท 81000 1,068,066,940               

โครงการ Flood 2011 (มาตรการสนิเชื่อเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากอทุกภยัปี 2554 โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจาก

การค า้ประกนั) 768,519,100              
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งบรายจ่ายอื่น 768,519,100              

รายการระดบัที1่: โครงการ Flood2011 (มาตรการสนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลอื 

SMEs ที่ไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัปี 2554 โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 100000 768,519,100                 

โครงการ PGS New/Start-up SMEs (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อ SMEs ใน

ลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส าหรบัผูป้ระกอบการใหม ่โดยรฐับาล

ชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) 93,011,600                

งบรายจ่ายอื่น 93,011,600                

รายการระดบัที1่: โครงการ PGS New/Start-up SMEs (โครงการค า้

ประกนัสนิเชือ่แก่ SMEs ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 

ส าหรบัผูป้ระกอบการใหม่ โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความ ลา้นบาท 10000 93,011,600                   

โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่1 (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อเพือ่

ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่1 โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียม

และเงนิสมทบจากการค า้ประกนั) 153,340,940              

งบรายจ่ายอื่น 153,340,940              

รายการระดบัที1่: โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1 (โครงการค า้

ประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1 โดย

รฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงนิสมทบจากการค า้ประกนั) บาท 5000 153,340,940                 

โครงการ OTOP และวสิาหกจิชมุชน (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อเพือ่ผูป้ระกอบการ 

OTOP และวสิาหกจิชมุชน โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการ

ค า้ประกนั) 4,444,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,444,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการ OTOP และวสิาหกจิชมุชน (โครงการค า้ประกนั

สนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ OTOP และวสิาหกจิชมุชน โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) บาท 10000 4,444,000                    

โครงการ PGS ระยะที ่5 ปี 2556-2558 (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อแก่ SMEs ใน

ลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่5 ปี 2556-2558 โดยรฐับาล

ชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) 431,046,700              

งบรายจ่ายอื่น 431,046,700              

รายการระดบัที1่: โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการค า้

ประกนัสนิเชือ่แก่ SMEs ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหาย ลา้นบาท 160000 431,046,700                 

โครงการ Policy Loan (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อดอกเบี้ยต า่ Policy Loan แก่ 

SMEs โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) 447,961,900              

งบรายจ่ายอื่น 447,961,900              

รายการระดบัที1่: โครงการ  Policy Loan (โครงการค า้ประกนัสนิเชือ่

ดอกเบี้ยต า่ Policy Loan แก่ SMEs โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและ

ความเสยีหายจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 15000 447,961,900                 

โครงการ PGS ระยะที ่5 ปรบัปรุงใหม ่(โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อแก่ SMEs ใน

ลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่5 ปรบัปรุงใหม ่โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากค า้ประกนั) 1,121,588,340            

งบรายจ่ายอื่น 1,121,588,340            

รายการระดบัที1่: โครงการ PGS 5 ปรบัปรุงใหม่ (โครงการค า้ประกนั

สนิเชือ่แก่ SMEs ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 

ปรบัปรุงใหม่ โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ ลา้นบาท 100000 1,121,588,340               



1087 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่2 (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อเพือ่

ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่2 โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียม

และเงนิสมทบจากการค า้ประกนั) 591,740,340              

งบรายจ่ายอื่น 591,740,340              

รายการระดบัที1่: โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการค า้

ประกนัสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดย

รฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงนิสมทบจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 13500 591,740,340                 โครงการ Start up & Innovation (โครงการค า้ประกนัสนิเชื่อเพือ่ผูป้ระกอบการ

ใหมแ่ละนวตักรรม  โดยรฐับาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้

ประกนั) 77,709,800                

งบรายจ่ายอื่น 77,709,800                

รายการระดบัที1่: โครงการ Start up & Innovation (โครงการค า้ประกนั

สนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการใหม่และนวตักรรม  โดยรฐับาลชดเชย

ค่าธรรมเนียมและความเสยีหายจากการค า้ประกนั) ลา้นบาท 10000 77,709,800                   

บริษทับริหารสนิทรพัย ์ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั 775,170,000              

แผนงานยทุธศาสตรเ์พิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 775,170,000              

การบริหารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 775,170,000              

บริหารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 775,170,000              

งบรายจ่ายอื่น 775,170,000              

รายการระดบัที1่: โครงการบริหารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ บาท 0 775,170,000                 

สว่นราชการในพระองค ์ 6,800,000,000            

ส่วนราชการในพระองค์ 6,800,000,000            

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 6,800,000,000            

การด าเนินงานดา้นเลขานุการในพระองค ์และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษตัริย ์

 พระบรมวงศ ์และพระอนุวงศ์ 6,800,000,000            

ค่าใชจ่้ายส่วนราชการในพระองค์ 6,800,000,000            

งบอดุหนุน 6,800,000,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,800,000,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส่วนราชการในพระองค์ 0 6,800,000,000               

สภากาชาดไทย 8,502,194,300            

สภากาชาดไทย 8,502,194,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 594,323,800              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 592,660,800              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรม 592,660,800              

งบอดุหนุน 592,660,800              

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 592,660,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามกา้วหนา้ทางวชิาการ  แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 592,660,800                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,663,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 1,663,000                 

งบอดุหนุน 1,663,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรู ้

ทางดา้นวชิาการเชงิลกึที่มศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั 0 1,663,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,888,870,500            

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 792,084,700              
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จดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 792,084,700              

งบอดุหนุน 792,084,700              

ค่าตอบแทน 345,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 345,200                      

ค่าใชส้อย 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 1,850,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 68,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 68,200                        

ค่าวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,858,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงดจิติอล  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 11,387,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศดว้ยระบบ RFID   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,471,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,316,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยเพือ่การเรียนการสอน   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 13,857,300                   

รายการระดบัที1่: ชดุสรา้งสถานการณ์จ าลอง พรอ้มระบบประเมนิผลและ

อปุกรณ์ประกอบ (Sim View)  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 7,276,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเสมอืนจริงเด็กทารกข ัน้สูง (Sim baby) 

 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,815,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลองสถานการณ์ท าคลอดข ัน้สูง (Sim Mom)  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,368,100                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,227,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร หลงั 0 720,227,200                 

ค่าควบคุมงาน 2,880,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร งาน 0 2,880,900                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,538,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 20,538,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 6,178,948,300            

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 2,324,572,500            

งบอดุหนุน 2,324,572,500            

ค่าตอบแทน 123,245,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 123,245,800                 

ค่าใชส้อย 11,392,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 3,692,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์ 0 7,700,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 268,930,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 268,930,400                 

ค่าวสัดุ 379,902,400                 
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รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 379,902,400                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 336,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นบรรยายขยายเสยีงพรอ้มสญัลกัษณ์ สถานีกาชาดที่ 

11 (วเิศษนิยม)   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัปดัเงาพื้น พรอ้มอปุกรณ์ สถานีกาชาดที่ 11 

(วเิศษนิยม)   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม) แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ดคิวพรอ้มอปุกรณ์ สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม) 

แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม) แขวงบาง

หวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 100,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 896,500                      

รายการระดบัที1่: รถโฟลค์ลฟิท ์ขบัดา้นขา้ง  สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)

  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร คนั 1 896,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)   แขวงบาง

หวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 22,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ส าหรบักระดาษต่อเน่ือง (ใชผ้า้หมกึ)สถานี

กาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 696,500                      

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้พรอ้มโตะ๊รองรีด สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษ

นิยม)   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ที่นอนขนาด 3 ฟตุ พรอ้มชดุเครื่องนอน สถานีกาชาดที่ 

11 (วเิศษนิยม)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชิ้น 62 372,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ (ฝาหนา้) สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    

แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ดน า้รอ้น-เยน็ มเีครื่องกรองในตวั สถานีกาชาดที่ 11 

(วเิศษนิยม) แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 52,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ขนาด 14.6 คิว สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    

แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 115,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 143,700                      

รายการระดบัที1่: ทวีจีอแบน 43 น้ิว แบบแขวน พรอ้มเครื่องเลน่ DVD  

สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ เครื่อง 3 83,700                        

รายการระดบัที1่: จอ LCD  พรอ้มอปุกรณ์ฉาย สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษ

นิยม) แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 60,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 324,998,200                 

รายการระดบัที1่: เครื่องเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัเด็กแรกเกดิถงึผูใ้หญ่   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,700,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด   แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 46 1,518,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรส์  าหรบัยงิน่ิวและผ่าตดัต่อมลูกหมากพรอ้ม

เครื่องปัน่ยอ่ยชิ้นเน้ือ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 9,920,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารพนัธุกรรม แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่่
่่
่่
่่
่

อง 1 8,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัน า้วุน้ลูกตาส่วนหลงัพรอ้มเลเซอร ์  แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งผ่าตดัจลุศลัยกรรม พรอ้มชดุผูช่้วยดา้นขา้ง   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยแ์บบซ-ีอารม์ ชนิดเคลือ่นที่ได ้  แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัสมองและระบบประสาทควบคุมดว้ยไฟฟ้า

พรอ้มอปุกรณ์   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เตียง 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี 

 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบพรอ้มระบบบนัทกึและติดตามขอ้มูลทาง

วสิญัญ ี  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 8 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพระบบวดีทิศัน ์  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,422,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดดว้ยกา๊ซอารก์อนระบบอตัโนมตัิ   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืรกัษาโรคตาดว้ยแสงเลเซอร ์พรอ้มอปุกรณ์

ถา่ยภาพแสดงผลบนจอภาพ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจประเมนิการท างานของหวัใจและปอดขณะ

ออกก าลงักายพรอ้มลูว่ิง่และจกัรยาน   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหพ์ยาธสิภาพของกระจกตาดว้ยระบบ

เลเซอรส์แกนเนอร ์ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยล าแสงเลเซอรช์นิด

ล าแสงสเีขยีว   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีมชนิดไม่สมัผสัลูกตา   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ชนิดปรบัซูมได ้  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ชนิดโฟกสัสองระดบั   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเลือ่ยตดักระดูกใบหนา้ดว้ยพลงังานไฟฟ้า   แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,825,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัและตกแต่งงานรองเทา้   แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,724,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจและวเิคราะหค์ลืน่ไฟฟ้าสมอง ชนิดความ

คมชดัสูง   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมเิด็กแรกเกดิและเครื่องติดตาม

คลืน่ไฟฟ้าสมองแบบต่อเน่ือง   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมชิ้นเน้ืออตัโนมตัิระบบปิด   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่และทวารหนกั   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ้มสไลดอ์ตัโนมตัิ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัและโลหะดามกระดูก   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,122,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัผ่าตดัทางระบบประสาท   แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,149,800                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวดีทิศัน ์  แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 1,034,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยภาพคลืน่สะทอ้นในสนามแม่เหลก็  

 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลสญัญาณวดีทิศันร์ะบบภาพรายละเอยีดสูง

พรอ้มกลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหาร   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ชดุ 1 6,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดั หู คอ จมูก ผ่านกลอ้งชนิด 4 K   แขวงปทุมวนั

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัผ่านกลอ้งระบบวดีทิศัน ์แบบความคมชดัสูง   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพแสดงผลทางจอมอนิเตอร ์  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,806,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 14 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัชนิดพื้นเตียงเป็นคารบ์อนไฟเบอร ์  แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลสญัญาณวดีทิศันร์ะบบภาพรายละเอยีดสูง

พรอ้มจอแสดงภาพใหร้ายละเอยีดสูง ส าหรบัผ่าตดัช่องทอ้ง   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัตา  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบเชือ่มปิดหลอด

เลอืด   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 3,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความโคง้ของกระจกตา   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอฟนัแบบกระเป๋าหิ้ว พรอ้มหวักรอและกระเป๋า

น า้ดต่ีอสายลม   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืและอปุกรณ์ผ่าตดัหู คอ จมูก ดว้ยระบบ

คอมพวิเตอรน์ าวถิ ี  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 3,230,000                    

รายการระดบัที1่: ปัม้ลมส าหรบังานทนัตกรรม   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ถงั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: คีมจบัเขม็เยบ็แผล   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ชิ้น 15 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส าหรบัส่องผ่าตดั   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,544,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึและจดัการขอ้มูลผูป่้วยในแผนกวกิฤติแบบ

อตัโนมตัิ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ระบบ 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาพรอ้มกลอ้งดจิติอล   แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ตรวจโรคตาและวดัสายตา      แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยฟงั   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั เครื่อง 30 270,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอณุหภูมโิดย

อตัโนมตัิพรอ้มภาควดัปริมาณออกซเิจนในเลอืด   แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ใหค้วามอบอุ่นและช่วยชวีติทารกแรกคลอด   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 4 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัเปลีย่นขอ้เขา่   แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 1,705,600                    

รายการระดบัที1่: สแตนแขวนน า้เกลอื   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 4,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึการบบีตวัของมดลูกและอตัราการเตน้ของ

หวัใจทารกแฝดในครรภ ์  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืช่วยใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก (Magill forceps

 )   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชิ้น 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสเปิดดว้ยเทา้ (ไม่มลีอ้)   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ถงั 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสเปิดดว้ยเทา้ (มลีอ้)    แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ถงั 5 17,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เครื่องมอืแพทยม์ลีอ้พบัได ้   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ฉาก 4 ชัน้   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 4 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงส าหรบัผูป่้วยพรอ้มเครื่องช ัง่น า้หนกั   แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เตียง 13 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลมสแตนเลสไม่มลีอ้   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ

 กรุงเทพมหานคร ตวั 9 34,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบตัง้โตะ๊  (manual)   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุสิว่ตอกกระดูก   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ชดุ 4 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายจี้ไบโพลา่    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มวเิคราะห ์  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 12 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จี้หวัเขม็    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุถงัออกซเิจนพรอ้มอปุกรณ์    แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: โครงเหลก็พรอ้มถงุผา้มลีอ้   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ

 กรุงเทพมหานคร อนั 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เมโยสแตนเลส พรอ้มถาด    แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนส าหรบัเคลือ่นยา้ยผูป่้วยดว้ยระบบไฮดรอลกิ

พรอ้มระบบลอ้ที่หา้   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เตียง 11 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็นัง่พรอ้มที่แขวนน า้เกลอื   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร คนั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและติดตามสญัญาณชพี   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 17 1,394,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบี (Ambu ผูใ้หญ่ พรอ้ม

mask+Resorvoir bag)   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดมอืบบี (Ambu เด็ก  พรอ้ม

mask+Resorvoir bag)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าแบบ

อตัโนมตัิส  าหรบัหอ้งไอซยูี   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 55 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ตรวจโรค 3 พบั สแตนเลส   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสวางเครื่องมอืแพทย ์(มลีอ้)    แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเด็กทารก (DIGITAL)    แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายเขา้สู่ร่างกายจากกระบอก

ฉีดยา   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 100 5,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหอ้าหารทางสายยางอตัโนมตัิ   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าแบบ

อตัโนมตัิ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 150 4,185,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดีทิศัน ์  แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจความผดิปกติภายในลูกตา   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชิ้น 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเวชภณัฑส์แตนเลส 4 ชัน้ มลีอ้   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็นอนพรอ้มที่แขวนน า้เกลอื   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร คนั 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉิน 4 ลิ้นชกั   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟส าหรบัเครื่องมอืผ่าตดั   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 3 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ไฟฟ้าส าหรบัฝงัเขม็   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 117,300                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทย ์  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร ตู ้ 10 480,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ยาสแตนเลส มลีอ้   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มเครื่องวดัส่วนสูง   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัิแบบสอดแขน ผูใ้หญ่  

แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 134,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี  

 แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องเยบ็แผล   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบเคลือ่นที่ได ้แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: แวน่ตา FRENZEL แบบ OPTICAL (OPTICAL 

FRENZEL) ส าหรบัตรวจหู คอ จมูก   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิด 2 เฟท  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 13 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูป่้วยโรคอว้น  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชิ้น 10 98,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุดา้มสลายตอ้กระจก ( SET HP PHACOและHP IA )

  แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ  (Autoclave)     แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ไฟฟ้าและตดัดว้ยไฟฟ้า   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจกลอ่งเสยีงและหลอดลมส่วนตน้  แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอือลัตราซาวดก์ลา้มเน้ือ    แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความโคง้กระจกตา   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัตาแบบไม่สมัผสั   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจ หู คอ จมูก  พรอ้มอปุกรณ์   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 2 920,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจลูกตา (SLIT LAMP)   แขวงบาง

หวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟผ่าตดัใหญ่ชนิดโคมคู่   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไป ระบบไฟฟ้า   แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัระบบไฟฟ้า ส าหรบัผ่าตดัตา   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรร์กัษาตอ้กระจกและตอ้หนิมมุปิด   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายตอ้กระจกดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีม   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ

 กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ตะแกรงสแตนเลส  ส าหรบัเครื่องมอืผ่าตดั   แขวง

บางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางเครื่องมอืผ่าตดัสแตนเลส  แขวงบางหวา้ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แพทยห์อ้งผ่าตดั   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืแพทยด์ว้ยคลืน่ความถีสู่ง   แขวงบาง

หวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจดูตอ้หนิ   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร ตวั 1 16,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัทางผวิหนงั  (20 ชิ้น)   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืหอ้งปฐมพยาบาล  (20 ชิ้น)   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส าหรบัผ่าตดัเลก็ ( 36 ชิ้น)   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 86,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส าหรบัผ่าตดัตา ( 60 ชิ้น)   แขวงบางหวา้ เขต

ภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 750,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทางทนัตกรรม ( 46 รายการ)   แขวงบางหวา้ 

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 782,400                      

รายการระดบัที1่: โครงอ่างลา้งคู่    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ ชดุ 2 10,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน พรอ้มไฟวงแหวนสแีดง แสดงการท างาน 

สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ รายการ 14 52,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน แบบมอืถอืคู่ สถานีกาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)   

 แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงและชดุควบคุมกลาง สถานีกาชาดที่ 11 

(วเิศษนิยม)    แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 115,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีบรรจภุณัฑท์างการแพทยแ์บบอตัโนมตัิ สถานี

กาชาดที่ 11 (วเิศษนิยม)   แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 115,500                      

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 669,348,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าโครงการจดัต ัง้ศูนยร์กัษาผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ยอนุภาค

โปรตรอน แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร งาน 1 277,348,600                 

รายการระดบัที1่: ศูนยบู์รณาการบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 368,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารก าจดัขยะ ระยะที่ 1   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร หลงั 1 24,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 46,703,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารหอพกัพยาบาล(หลงัใหม)่ 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,788,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งทางเดนิเชือ่ม ระยะที่ 2 แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 1,676,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการจดัต ัง้ศูนยร์กัษาผูป่้วยโรคมะเร็ง

ดว้ยอนุภาคโปรตรอน แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร งาน 1 583,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบู์รณาการบริการดา้น

การแพทยแ์ละสาธารณสุข   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 18,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงอาคาร สก.ระยะที่ 1   แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 3,456,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารก าจดัขยะ ระยะที่ 1   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงอาคารนวมนิทราชนีิและอาคาร

คคัณางค ์ระยะที่ 1   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงอาคารอนุรกัษ ์ระยะที่ 2   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 4,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงป้ายสญัลกัษณ์ ระยะที่ 2   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานตกแต่งภายในและป้ายสญัลกัษณ์ อาคาร

ศูนยค์วามกา้วหนา้ทางวชิาการ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 2,188,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 346,858,700                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1   แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 57,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารนวมนิทราชนีิและอาคารคคัณางค ์ระยะที่ 

1   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 120,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอนุรกัษ ์ระยะที่ 2   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 62,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายสญัลกัษณ์ ระยะที่ 2   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายดจิติอลไซเนต แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร งาน 1 6,318,700                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หลงัคาโรงจอดรถ สถานีกาชาดที่ 11 วเิศษนิยม 

แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร งาน 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตกแต่งภายในและป้ายสญัลกัษณ์ อาคารศูนย์

ความกา้วหนา้ทางวชิาการ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 54,720,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,867,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอพกัพยาบาล (หลงัใหม)่ แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หลงั 1 59,035,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางเดนิเชือ่ม ระยะที่ 2 แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 91,832,000                   

บริการดวงตา อวยัวะและเน้ือเยือ่แบบครบวงจร 8,065,800                 

งบอดุหนุน 8,065,800                 

ค่าตอบแทน 745,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 745,800                      

ค่าใชส้อย 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 1,040,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 800,000                      

ค่าวสัดุ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,680,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดักระดูกแบบคนัชกั ส าหรบัตดักระดูกใน

หอ้งปฏบิตัิการ  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดกระดูกใหม้ขีนาดเลก็ ส าหรบัใชจ้ดัท ากระดูก  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลวที่อณุหภูม ิ-196 องศา   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืท าหตัถการตดัลอกผวิหนงั แบบขบัเคลือ่น

ดว้ยมอเตอรไ์รส้าย   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ระบบอตัโนมตัิ   แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 600,000                      

ผลติชวีวตัถแุละผลติภณัฑท์างการแพทยแ์ละบริการชวีวตัถุ 30,448,000                

งบอดุหนุน 30,448,000                

ค่าตอบแทน 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 1,008,000                    

ค่าใชส้อย 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 1,150,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 15,240,000                   

ค่าวสัดุ 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 13,050,000                   

พฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 3,513,482,100            



1097 / 1102

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

งบอดุหนุน 3,513,482,100            

เงนิเดอืน 3,094,332,000               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 10913 3,073,046,400               

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 315 21,285,600                   

ค่าจา้งประจ า 322,359,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1644 304,737,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 6% อตัรา 0 17,622,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,899,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งรายเดอืน) อตัรา 654 11,899,800                   

ค่าตอบแทน 84,890,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฎบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข 0 84,890,700                   

พฒันาบคุลากรดา้นการพฒันาตน้แบบและส่งเสริมคุณภาพของประชาชน 90,536,500                

งบอดุหนุน 90,536,500                

เงนิเดอืน 79,973,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 79,973,400                   

ค่าจา้งประจ า 10,493,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 9,925,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 6% อตัรา 0 567,600                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 33,500                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งรายเดอืน) อตัรา 0 33,500                        

ค่าตอบแทน 36,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฎบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข 0 36,100                        เตรียมความพรอ้มบคุลากรสภากาชาดไทยเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอยา่งทนั

เหตกุารณ์และเตรียมความพรอ้มใหก้บัชมุชน ใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ไดใ้นภาวะภยั

พบิตัิ 161,184,600              

งบอดุหนุน 161,184,600              

เงนิเดอืน 131,642,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 131,642,700                 

ค่าจา้งประจ า 27,098,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 25,616,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 6% อตัรา 0 1,481,800                    

ค่าตอบแทน 2,443,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฎบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข 0 2,443,200                    จดัการบริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง ในโรคยากและซบัซอ้น ทีเ่ป็นเลศิอยา่งครบ

วงจร 50,658,800                

งบอดุหนุน 50,658,800                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 50,658,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบหุ่นยนตส์ าหรบัเครื่องติดตามเซลลแ์ละโมเลกลุ  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ปลูกถา่ยไขกระดูกข ัน้สูง แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรส าหรบัผูใ้หญ่  แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,394,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลสญัญาณวดีทิศันร์ะบบภาพรายละเอยีดสูง

พรอ้มกลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหาร แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั ชดุ 1 4,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดั เครื่องจี้และตดัดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตดัและเยบ็เน้ือเยือ่แบบอตัโนมตัิดว้ยระบบ

พลงังานแบตเตอรี่ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัอตัราการใชพ้ลงังานในผูสู้งอาย ุ  แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 2,081,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบเชือ่มปิดหลอด

เลอืด แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในร่างกาย แขวงปทุมวนั

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพทางการแพทยร์ะบบ 4K แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 1,226,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยคลืน่กระแสไฟฟ้าความถีสู่ง แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อส าหรบัตรวจ microbiota ในผูสู้งอาย ุ แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหผ์ลจากเจล  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าส าหรบัระบบทางเดนิอาหาร  

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 582,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบความทรงจ าในผูสู้งอาย ุแขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 565,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัการใชพ้ลงังานในร่างกายทางออ้ม แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 556,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงแบบใชส้ารปริมาตรนอ้ยและ

คิวเวทท ์แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 547,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบการท าผ่าตดัระหวา่งโรงพยาบาล แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 460,700                      

รายการระดบัที1่: สายส าหรบัวดัค่าแรงดนัในหลอดอาหารชนิดมคีวาม

ละเอยีดสูง แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เสน้ 3 1,365,000                    

รายการระดบัที1่: กรรไกรจี้ตดัดว้ยคลืน่ความถีสู่งแบบไรส้าย แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 999,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิด 2 เฟท  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบรหสัพนัธุกรรม microbiota ใน

อจุจาระผูสู้งอาย ุแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 2 550,000                      

รายการระดบัที1่: เลนส ์ชนิด 4K ขนาด 10 มลิลเิมตร 30 องศา แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เลนส ์ชนิด 4K ขนาด 10 มลิลเิมตร 0 องศา  แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมเกบ็ขอ้มูลเพือ่พฒันาผูป่้วยศูนยร์กัษาและผ่าตดั

โรคอว้น  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ช่วยพยงุตบัในการผ่าตดัผ่านกลอ้ง  แขวงปทุมวนั

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ใชใ้นการผ่าตดัผ่านกลอ้ง แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 4 644,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี   

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 155,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบต่อเน่ือง   แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 5 712,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบความแขง็แรงของกระดูกใน

ผูสู้งอาย ุแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 1,244,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เตียง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบบีเคน้เป็นระยะดว้ยลมป้องกนัการอดุตนัที่ขา แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 6 619,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจหา microbiota ในอจุจาระผูสู้งอาย ุ 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจสอบความหนาแน่นของกระดูกใน

ผูสู้งอาย ุแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 10 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 5 387,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพิม่จ านวน DNA ในอจุจาระผูสู้งอาย ุ แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นอาหารจ าลองเพือ่ช่วยสอนผูป่้วยในเรื่องโภชนาการ 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบเครื่องช่วยหายใจ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ชดุ 9 221,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจวดัปริมาณ DNA ในอจุจาระผูสู้งอาย ุ

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 3 64,200                        

รายการระดบัที1่: ที่วดัความดนัขนาดใหญ่พเิศษ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัแบบดจิติอลพรอ้มบลูทูธ  แขวงปทุมวนั

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 155 576,100                      

โครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ 10,692,000                

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอยา่งรวดเร็ว โดยการมส่ีวนร่วมของสงัคมและชมุชน 10,692,000                

งบอดุหนุน 10,692,000                

ค่าตอบแทน 467,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 467,700                      

ค่าใชส้อย 3,047,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 3,047,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,365,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 4,365,600                    

ค่าวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,476,700                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถยกลากพาเลทแบบไฟฟ้า แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร คนั 1 101,700                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 85,000                        

รายการระดบัที1่: สแตนดช่์วยล าเลยีงสิง่ของขึ้นลงจากรถ    แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร คนั 1 85,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03100000 กรุงเทพมหานคร

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด 16 ตวั อาคารส านกังานบรรเทาทุกข ์

ฯ   แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร งาน 1 250,000                      

โครงการบริการโลหติ ส่วนประกอบโลหติและผลติภณัฑจ์ากพลาสมา มปีริมาณเพยีงพอ

ส าหรบัผูป่้วยท ัว่ประเทศและมคุีณภาพไดม้าตรฐานสากล 895,608,700              

บริการโลหติและส่วนประกอบโลหติทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐานเดยีวกนัท ัว่ประเทศ 895,608,700              

งบอดุหนุน 895,608,700              

ค่าตอบแทน 16,721,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 16,721,000                   

ค่าใชส้อย 7,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 7,420,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 63,894,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 63,894,700                   

ค่าวสัดุ 653,401,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 653,401,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 21,172,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าล  าดบัสารพนัธุกรรม แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องลดอณุหภูมสิ าหรบัแช่แขง็เซลลต์น้ก าเนิดเมด็โลหติ 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็-70 องศาเซลเซยีส แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกส่วนประกอบโลหติพรอ้มระบบบนัทกึขอ้มูล

การปัน่ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เครื่อง 2 4,922,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 133,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการธนาคารเซลลต์น้ก าเนิดเมด็โลหติ 1 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการควบคุมคุณภาพการปนเป้ือนเชื้อ

แบคทเีรียในโลหติที่รบับริจาค 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการตรวจคดักรองโรคติดเชื้อไวรสัซิ

กาในโลหติที่รบับริจาค 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการตรวจคดักรองโรคติดเชื้อไวรสัตบั

อกัเสบชนิดอใีนโลหติที่รบับริจาค 1 15,000,000                   

โครงการคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของผูสู้งอาย ุเดก็และเยาวชนทีด่อ้ยโอกาสตามตน้แบบของ

สภากาชาดไทย 11,536,800                

พฒันาตน้แบบและขยายบริการในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชวีติของประชาชน

รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุโดยการมส่ีวนร่วมของอาสากาชาด ยวุกาชาด เหลา่

กาชาดจงัหวดัและกิ่งกาชาด 11,536,800                

งบอดุหนุน 11,536,800                

ค่าตอบแทน 1,322,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรและลว่งเวลา 0 1,322,900                    

ค่าใชส้อย 2,703,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์/ สิง่ก่อสรา้ง 0 2,703,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,510,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 4,510,900                    

ค่าวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 19,000,000                
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03100000 กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 19,000,000                

สรา้งนวตักรรมเพือ่ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 19,000,000                

งบอดุหนุน 19,000,000                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประเมนิการทรงตวัและความสมมาตร  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ชดุ 1 990,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,010,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการไมเ้ทา้เลเซอรช่์วยเดนิพระราชทาน 

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ   แขวงปทุมวนั

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหุ่นยนตส์ าหรบัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผูป่้วย/ผูพ้กิารจากโรคทางระบบประสาทส่วนกลางในผูสู้งอาย ุแขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 1 9,610,000                    

หน่วยงานอื่นของรฐั 2,800,034,600            

ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 262,669,600              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 99,721,700                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 99,721,700                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 99,721,700                

งบอดุหนุน 99,721,700                

เงนิเดอืน 99,721,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 99,721,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 162,947,900              

การส่งเสริมและก ากบัการแขง่ขนัทางการคา้ 162,947,900              

การจา้งทีป่รึกษาดา้นการรวมธุรกจิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาด และการตดิตาม

พฤตกิรรมการคา้ 22,441,600                

งบอดุหนุน 22,441,600                

ค่าใชส้อย 1,475,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 1,475,600                    

รายจ่ายอืน่ 20,966,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา 0 20,966,000                   

การเสริมสรา้งประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 30,369,000                

งบอดุหนุน 30,369,000                

ค่าใชส้อย 15,369,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 15,369,000                   

รายจ่ายอืน่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา 0 15,000,000                   

การเสริมสรา้งความร่วมมอืดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 12,397,700                

งบอดุหนุน 12,397,700                

ค่าใชส้อย 12,397,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 12,397,700                   

การประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กฏหมายการแขง่ขนัทางการคา้และองคก์รก ากบัดูแลการ

แขง่ขนัทางการคา้ 22,202,200                

งบอดุหนุน 22,202,200                

ค่าใชส้อย 22,202,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 22,202,200                   
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การพฒันาดา้นบคุลากรและองคก์ร 75,537,400                

งบอดุหนุน 75,537,400                

ค่าใชส้อย 65,865,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 65,865,000                   

รายจ่ายอืน่ 9,672,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา 0 9,672,400                    

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 2,537,365,000            

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,537,365,000            

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 2,537,365,000            

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 2,537,365,000            

งบรายจ่ายอื่น 2,537,365,000            

รายการระดบัที1่: กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 0 2,537,365,000               

งบกลาง 2,500,000,000            

งบกลาง 2,500,000,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,500,000,000            

ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,500,000,000            

ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,500,000,000            

งบลงทนุ 2,000,000,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000,000               

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง แห่ง 0 2,000,000,000               

งบรายจ่ายอื่น 500,000,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 0 500,000,000                 


