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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,654,209,034            

จงัหวดัสมทุรปราการ 5,654,209,034            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงการคลงั 121,002,000               

กรมสรรพสามติ 118,900,000              

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 118,900,000              

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 118,900,000              

การป้องกนัและปราบปราม 118,900,000              

งบรายจ่ายอื่น 118,900,000              

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ใชป้ฏบิตัิภารกจิการป้องกนัและ

ปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัปิโตรเลยีม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 80 ฟตุ

 ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ล า 1 118,900,000                 

กรมสรรพากร 2,102,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 2,102,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 2,102,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 2,102,000                 

งบลงทนุ 2,102,000                 

ครุภณัฑ์ 2,102,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 270,100                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 270,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 260,600                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 260,600                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 260,600                   

งบลงทนุ 260,600                   

ครุภณัฑ์ 260,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 260,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 4 จดุ ภายนอก 4 จดุ) 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลบางปูใหม่

 อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 3,100                         

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

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,500                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 9,500                      

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 17,887,200                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 916,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 596,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 268,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 268,000                   

งบด าเนินงาน 268,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 268,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 175,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 319,900                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 319,900                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 319,900                   

งบลงทนุ 319,900                   

ครุภณัฑ์ 319,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 309,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 10,300                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลทรง

คนอง  อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 100,000                      

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 16,871,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 16,871,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 16,871,000                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 6,208,000                 

งบลงทนุ 6,208,000                 

ครุภณัฑ์ 208,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดฝาเพดาน ขนาด 20 น้ิว  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

และอาชพีคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลทรงคนอง 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 35 105,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 103,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ขนาด 16 คิวบกิฟตุ  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลทรงคนอง อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 1 25,000                        

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

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบล

ทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 78,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรือนนอนชาย  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลทรงคนอง อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 6,000,000                    

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 10,663,000                

งบลงทนุ 10,663,000                

ครุภณัฑ์ 863,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารพระ

ประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลตลาด อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 1 49,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,800,000                    



4 / 75

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพยาบาล คสล. 2 ชัน้ สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารพระประแดงจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลตลาด อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 9,800,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 275,074,900               

กรมชลประทาน 271,094,900              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 259,725,900              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 53,000,500                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 53,000,500                

งบลงทนุ 53,000,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,310,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 96,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 17,734,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ สถานีสูบน า้

สุวรรณภูม ิโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปู อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ .สถานีสูบน า้

ชลหารพจิติร 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลคลอง

ด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 1,560,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ .สถานีสูบน า้

ประเวศบุรีรมย ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลเปร็ง 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ สถานีสูบน า้ต า

หรุ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ สถานีสูบน า้

คลองด่าน 2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร จงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ สถานีสูบน า้

บางปลา โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปู อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารและอปุกรณ์ สถานีสูบน า้

บางปลารา้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.ชลหารพจิติร  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองกาหลง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองบางกะสฝีัง่ซา้ยและปตร.คลองบาง

กะสฝีัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้นางหงษ ์ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบล

คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 440,000                      
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03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตวัอาคารและทาสบีาน ปตร.ส ามะชยั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 357,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตวัอาคารและทาสบีาน ปตร.เจก๊โย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ รายการ 1 357,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอปุกรณ์เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.คลอง

สวน  โครงการชลประทานสมทุรปราการ ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอ

พระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองตรอกขี้เถา้  โครงการ

ชลประทานสมทุรปราการ ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและติดต ัง้หอ้งควบคุมอปุกรณ์ไฟฟ้า ปตร.

คลองลดัหลวง  โครงการชลประทานสมทุรปราการ ต าบลตลาด อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอปุกรณ์เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.คลอง

กระออม  โครงการชลประทานสมทุรปราการ ต าบลบา้นคลองสวน 

อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้ง ปตร.คลองลดัโพธิ์  โครงการ

ชลประทานสมทุรปราการ ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองพระราม  โครงการ

ชลประทานสมทุรปราการ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอปุกรณ์เครื่องกวา้นบานระบายและดนิถม

รอบอาคาร ปตร.ศีรษะจรเข ้ โครงการชลประทานสมทุรปราการ ต าบล

บา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,880,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองบางโฉลง 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี

 จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองทา้ยสถานี

สูบน า้บางปลา โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปู 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,180,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองเจริญราษฎร ์ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางเพรียง อ าเภอบาง

บ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนา้ปตร.ชล

หารพจิติร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลคลองด่าน 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 480,000                      

ค่าปรบัปรุงโครงการ 29,690,000                   

รายการระดบัที1่: พนงัก ัน้น า้ทะเลปลายคลองด่าน ต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 23,690,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทรบ.คลองจมุเพกิ ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบาง

บ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 6,000,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 206,725,400              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 206,725,400              

งบลงทนุ 206,725,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 206,725,400                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 206,725,400                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้เจริญราษฎร ์จงัหวดัสมทุรปราการ 0 205,309,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  สถานีสูบน า้เจริญราษฎร ์ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 0 1,416,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,369,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 11,369,000                

การจดัการงานชลประทาน 11,369,000                

งบลงทนุ 11,369,000                

ครุภณัฑ์ 3,800,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องเกบ็ขยะอตัโนมตัิ สถานีสูบน า้บางปลารา้ 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 สถานี สถานี 0 3,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,569,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,569,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 6,311,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานสมทุรปราการ 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 267,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 6 สาย .

โครงการชลประทานสมทุรปราการ ต าบลบา้นคลองสวน  อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 251,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชล

หารพจิติร ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 719,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั รายการ 0 3,357,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั รายการ 0 217,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการ โครงการชลประทาน

สมทุรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,258,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน จ านวน 12 สาย .โครงการ

ชลประทานสมทุรปราการ ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ รายการ 0 308,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณ.สถานีสูบน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองชายทะเล โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางปู อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 500,000                      

กรมประมง 948,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 948,900                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 948,900                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 948,900                   

งบลงทนุ 948,900                   

ครุภณัฑ์ 172,100                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 61,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 61,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยรุะบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 60,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 776,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 776,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 776,800                      

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

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 ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 1,432,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,432,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 1,432,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 1,398,000                 

งบลงทนุ 1,398,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,398,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,398,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 600000 990,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 400000 408,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสมทุรปราการ ไร่ 20 34,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

กรมวชิาการเกษตร 54,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 54,000                     

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 54,000                     

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ใชอ่้านคู่มอืจดัแจงศตัรูพชืแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ตู ้ 1 19,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 579,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 579,400                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 579,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 579,400                   

งบลงทนุ 579,400                   

ครุภณัฑ์ 79,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

พระประแดง ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอบางพล ี ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 101,700                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 49,400                     

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 49,400                     

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 49,400                     

งบอดุหนุน 49,400                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 49,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จ ากดั ต าบลบางบ่อ

 อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ในการจดัหาตูแ้ช่เยน็ 6 ประตู ตู ้ 1 49,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 52,300                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 52,300                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบาง

ปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 22,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,679,467,900            

กรมเจา้ทา่ 56,350,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 56,250,000                

ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 56,250,000                

ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นพาณิชยนาวี 56,250,000                

งบลงทนุ 56,250,000                

ครุภณัฑ์ 56,250,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืฝึกจ าลองปฏบิตัิงานสนิคา้เหลวในระวางแบบ

เต็มรูปแบบ (Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator : 

FMLCHS) จ.สมทุรปราการ จ านวน เครื่อง 1 16,000,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 40,250,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มท าประจ าปีเรือฝึกนกัเรียนเดนิเรือพาณิชย ์เรือฝึก

สาครวสิยั จ.สมทุรปราการ จ านวน 1 ล า ล  า 0 25,250,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มท าประจ าปีเรือฝึกนกัเรียนเดนิเรือพาณิชย ์เรือฝึก

วสูิตรสาคร จ.สมทุรปราการ จ านวน 1 ล า ล  า 0 15,000,000                   

กรมการขนส่งทางบก 70,994,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 69,624,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 69,624,000                

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 69,624,000                

งบลงทนุ 69,624,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,624,000                   

ค่าที่ดนิ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัซื้อที่ดนิเพือ่ก่อสรา้งส านกังานขนส่งสาขาอ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,466,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 32 หน่วย พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 8,466,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,158,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,158,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 415,705,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 218,827,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ จ. 

สมทุรปราการ แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 29,710,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 29,710,000                

งบลงทนุ 29,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,710,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,710,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางต าหรุ - คลองด่าน  จ.

สมทุรปราการ กม. 2.1 29,710,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 145,907,000              

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 145,907,000              

งบลงทนุ 145,907,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,907,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 145,907,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข  3 (สุขมุวทิ) จ.สมทุรปราการ กม. 3.05 145,907,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 28,210,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเขา้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิจ.สมทุรปราการ แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 8,210,000                 

งบลงทนุ 8,210,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,210,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,210,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางต าหรุ - คลองด่าน จ.

สมทุรปราการ แห่ง 1 8,210,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 183,328,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 162,030,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 162,030,000              

งบลงทนุ 162,030,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 162,030,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 162,030,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสมทุรปราการ กม. 680 68,030,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ ตอน 2 

จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางต าหรุ - คลองด่าน จ. แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎรบู์รณะ - พระสมทุร

เจดยี ์จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ ตอน 3 

จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเขา้ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูม ิจ.สมทุรปราการ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ ตอน 1 

จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน  ทางเขา้ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ- บางววั ตอน 1 จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูม ิ- บางววั ตอน 4 จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอน พระประแดง - 

บางแค จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 13,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 21,298,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,298,000                

งบลงทนุ 21,298,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,298,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,298,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ทา้ยบา้น - บางต าหรุ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ 

ตอน 4 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ 

ตอน 5 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ 

ตอน 3 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อดุมสุข - 

สมทุรปราการ ตอน 1 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 1,998,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ- บางววั ตอน 5 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเขา้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิตอน 4 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,550,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,200,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,200,000                 

งบลงทนุ 9,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ทา้ยบา้น - บางต าหรุ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ทา้ยบา้น - บางต าหรุ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพล ี- กิ่งแกว้ 

ตอน 1 จ. สมทุรปราการ แห่ง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพล ี- บางบ่อ 

ตอน 3 จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ- บางววั จ. สมทุรปราการ แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,049,862,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 849,269,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 149,904,000              

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 149,904,000              

งบลงทนุ 149,904,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,904,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 149,904,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานในสายทาง สป.4010 เชือ่ม ทล.3243 - เขตบางขนุ

เทยีน อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ ม. 664 149,904,000                 

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 38,420,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 38,420,000                

งบลงทนุ 38,420,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,420,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 38,420,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3 - บ.บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จ. กม. 0.65 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3243 - เขตบางขนุเทยีน อ.พระสมทุร

เจดยี ์จ.สมทุรปราการ กม. 0.9 9,960,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3 - บ.บางกะส ีอ.บางพล ีจ. กม. 0.42 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.34 - รร.คลองหลมุลกึ อ.บางบ่อ จ. กม. 0.5 9,980,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 457,500,000              
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ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย สป.1006 

แยก ทล.3 - เคหะบางพล ีอ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 0 7,500,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 450,000,000              

งบลงทนุ 450,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,000,000                 

ค่าที่ดนิ 450,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ่ อ.เมอืง, บางพล ี ไร่ 43 450,000,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 203,445,000              

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 203,445,000              

งบลงทนุ 203,445,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,445,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 198,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ีจ.

สมทุรปราการ กม. 3.875 198,000,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 5,445,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย สป.1011 

แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 0 5,445,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 181,593,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 6,206,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,635,000                 

งบลงทนุ 4,635,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,635,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,635,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองขงึหนงั อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ ม. 16 4,635,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 1,571,800                 

งบลงทนุ 1,571,800                 

ครุภณัฑ์ 1,571,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทสมทุรปราการ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์

คอนกรีต แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ เครื่อง 1 680,000                      
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โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 152,950,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 152,950,000              

งบลงทนุ 152,950,000              

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,300,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 151,300,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงก าแพงกนัเสยีงบนทางต่างระดบั

ส่วนกลางสะพานภูมพิล 1 และสะพานภูมพิล 2 อ.พระประแดง จ. แห่ง 1 9,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงก าแพงกนัเสยีงบนทางยกระดบั (ฝัง่ขา

ขึ้นถนนสุขสวสัดิ์) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,440,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงรอยต่อเพือ่การขยายตวับนสะพานภูมิ

พล 1 และสะพานภูมพิล 2 (ระยะที่ 5) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,920,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณโดยรอบ

ลานพระบรมรูปทรงงานสวนสุขภาพลดัโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,960,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและสิง่ปลูกสรา้ง 

ใตท้างยกระดบัสะพานภูมพิล อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,710,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและสิง่ปลูกสรา้ง 

สวนสุขภาพบางหญา้แพรก (ระยะที่ 2) อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ปรบัปรุงลูว่ิง่พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งภายในสวน

สุขภาพลดัโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -

 บา้นลาดกระบงั อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

3344 - บา้นบางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.

3001 - บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

เคหะบางพล ีอ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สป.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นบางกะส ีอ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ กม. 89 31,010,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 22,436,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,390,000                

งบลงทนุ 21,390,000                

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวง

ทางหลวงชนบทสมทุรปราการ ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,790,000                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,790,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.5004 แยกทาง

หลวงชนบท ฉช.3001 - บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.1011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นบางกะส ีอ.เมอืง, บางพล ีจ.สมทุรปราการ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.2014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 34 - โรงเรียนคลองหลมุลกึ อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.1006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพล ีอ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3344 - ถนนสุขมุวทิ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั อ.บางพล,ี บางเสาธง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สป.5003 เชือ่มทาง

หลวงทอ้งถิน่บางเสาธง - บา้นชา้งตาย อ.บางเสาธง, บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 6,000,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสมทุรปราการ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 19,000,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,500,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สป.

5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บา้นคลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ. แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 17,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 17,500,000                

งบลงทนุ 17,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นบางพลนีอ้ย อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 34 - บา้นลาดกระบงั อ.บางพล,ี บางเสาธง จ.สมทุรปราการ แห่ง 1 9,000,000                    

กรมทา่อากาศยาน 86,555,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 86,555,500                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 86,555,500                

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 86,555,500                

งบลงทนุ 86,555,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,555,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 86,555,500                   
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รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งศูนยป์ฏบิตัิการและฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภยัและรกัษาความปลอดภยัพรอ้มอปุกรณ์การฝึกอบรมอาคาร

ประกอบ ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 86,555,500                   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 120,235,400               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,183,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,183,000                

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,183,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,183,000                

งบลงทนุ 11,183,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,183,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,183,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัสมทุรปราการ   ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 11,183,000                   

กรมควบคุมมลพษิ 14,500,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 14,500,000                

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤติ 14,500,000                

การบริหารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีงในพื้นทีเ่มอืง 14,500,000                

งบลงทนุ 14,500,000                

ครุภณัฑ์ 14,500,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลบาง

โปรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ สถานี 1 7,250,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลตลาด 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ สถานี 1 7,250,000                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2,789,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,000,000                 

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 2,000,000                 

แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ (ภาคกลาง) 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่โดยวธิกีารปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนเเรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัสมทุรปราการ เมตร 500 2,000,000                    

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 88,341,800                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 88,341,800                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 88,341,800                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 88,341,800                

งบอดุหนุน 88,341,800                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,341,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ 

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์เทศบาลนครสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 88,341,800                   

กรมป่าไม ้ 3,421,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 888,400                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 888,400                   

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคกลาง 888,400                   

งบด าเนินงาน 558,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 558,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 38,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 98,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 98,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 200000 330,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,533,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,533,000                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,448,000                 

งบลงทนุ 1,448,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 373,000                      
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03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 373,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 30000 228,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,085,000                 

งบลงทนุ 1,085,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,085,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,085,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 277000 803,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสมทุรปราการ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสมทุรปราการ ไร่ 1 500                           

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 377,487,000               

กรมอตุนิุยมวทิยา 376,639,000              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 376,606,600              

โครงการจดัหาระบบแจง้เตอืน (Warning System) 134,312,600              

จดัหาอปุกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีส่นามบนิท ัว่

ประเทศ 134,312,600              

งบลงทนุ 134,312,600              

ครุภณัฑ์ 134,312,600                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 134,312,600                 

รายการระดบัที1่: ระบบแจง้เตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 134,312,600                 

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 242,294,000              

ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band 

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยง ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ 242,294,000              

งบลงทนุ 242,294,000              

ครุภณัฑ์ 242,294,000                 

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 242,294,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) 

พรอ้มอปุกรณ์เชือ่มโยงและหอเรดาร ์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชา

เทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 242,294,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 32,400                     

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 32,400                     

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 32,400                     

งบลงทนุ 32,400                     

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

สมทุรปราการ   ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 32,400                        

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสถติิจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังาน 153,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 153,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 153,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 153,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 153,000                   

งบลงทนุ 153,000                   

ครุภณัฑ์ 153,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 153,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 5 153,000                      

กระทรวงพาณิชย์ 1,390,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,390,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,390,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,390,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 1,390,000                 

งบลงทนุ 1,390,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,390,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,390,000                    

กระทรวงมหาดไทย 46,642,300                

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,538,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 198,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 198,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 198,000                   

งบรายจ่ายอื่น 198,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 198,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,500,000                 
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,500,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 9,572,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 9,142,700                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 9,142,700                 

การบริหารงานอ าเภอ 9,142,700                 

งบลงทนุ 9,142,700                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,854,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,122,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอบางบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั แห่ง 1 1,981,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,279,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,732,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบางเสาธง จงัหวดั แห่ง 1 889,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบางเสาธง จงัหวดั แห่ง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุปกครองจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพระประแดง จงัหวดั แห่ง 1 449,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 139,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 430,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 430,000                   
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พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 430,000                   

งบลงทนุ 430,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 430,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 430,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 1 จงัหวดัสมทุรปราการ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั แห่ง 1 430,000                      

กรมทีด่นิ 3,533,800                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 296,800                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 296,800                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 296,800                   

งบลงทนุ 296,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 296,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 296,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลทรง

คนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 296,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,237,000                 

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 3,237,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 3,237,000                 

งบลงทนุ 3,237,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,237,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,237,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 3,237,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 28,997,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 529,800                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 529,800                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 529,800                   

งบลงทนุ 529,800                   

ครุภณัฑ์ 529,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 132,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 6 132,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ตู ้ 6 25,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ตวั 12 20,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 6 17,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 12 36,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 397,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 6 397,200                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ ชดุ 12 45,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 12 69,600                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 27,459,900                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,043,800                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,043,800                 

งบอดุหนุน 1,043,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,043,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,043,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทอ้ง

คุง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

บ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

แกว้ เทศบาลต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

เพรียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเปร็ง

ราษฏรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองด่าน เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

พลใีหญ่กลาง เทศบาลต าบลบางพล ีอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

บางกระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางโฉลง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางปลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักิ่ง

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสม้ 

เทศบาลเมอืงปู่เจา้สมงิพราย อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโปรด

เกษเชษฐาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางกะ

เจา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกะเจา้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

น า้ผึ้งนอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึ้ง อ าเภอพระประแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชม

นิมติร เทศบาลเมอืงลดัหลวง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางกอบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกอบวั อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาก

คลองบางปลากด เทศบาลต าบลพระสมทุรเจดยี ์อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแหลมฟ้าผ่า เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

สมทุรกจิโกศล องคก์ารบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นคลองสวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคลองสวน

 อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหวัคู ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเสาธง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเมอืง 

เทศบาลต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทา้ยบา้น

ใหม่ เทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

โปรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส าโรง

เหนือ เทศบาลต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแพรกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเทพารกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

นครสมทุรปราการ เทศบาลนครสมทุรปราการ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) 

เทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสาธติบาง

แกว้ 1 (วดัหนามแดง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาล

เมอืงลดัหลวง เทศบาลเมอืงลดัหลวง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 26,416,100                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 9,770,000                 

งบอดุหนุน 9,770,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,770,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 9,770,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สป.ถ.32006 สายเขา้วดัคอลาด หมู่ที่ 8 ต าบลบาง

บ่อ กวา้ง 9 เมตร ยาว 1,122 เมตร หนา 0.20 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ สาย 1 9,770,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,470,000                 

งบอดุหนุน 2,470,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,470,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลคลองด่าน เทศบาล

ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,176,100                

งบอดุหนุน 14,176,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,176,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,176,100                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ อนุบาลสาธติบางแกว้ 3 (ไทยสมทุร) องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนสาธติบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 7,971,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,008,100                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,008,100                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 13,100                     

งบลงทนุ 13,100                     

ครุภณัฑ์ 13,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ จอ 1 13,100                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 995,000                   

งบลงทนุ 995,000                   

ครุภณัฑ์ 995,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 995,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 25 275,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง ชดุ 25 95,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 56,394,700                

กรมคุมประพฤติ 138,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 138,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 138,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 138,000                   

งบลงทนุ 138,000                   

ครุภณัฑ์ 138,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบาง

ปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,000                         

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้อตัิโนมตัิ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ตวั 1 8,000                         

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 56,256,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 56,256,700                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 46,800                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 46,800                     

งบลงทนุ 46,800                     

ครุภณัฑ์ 46,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 31,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ตู ้ 2 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 56,209,900                

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 56,209,900                

งบลงทนุ 56,209,900                

ครุภณัฑ์ 615,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ใบ 5 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 506,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 400,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 4 23,200                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบา้นกรุณา  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 4 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,594,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,594,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน ดา้นยาเสพติด

 จงัหวดัสมทุรปราการ พรอ้มส่วนประกอบ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี แห่ง 1 55,594,200                   

กระทรวงแรงงาน 18,914,300                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,338,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,338,500                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,338,500                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,338,500                 

งบลงทนุ 1,338,500                 

ครุภณัฑ์ 1,338,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,338,500                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานแรงงานจงัหวดั

สมทุรปราการ  ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ คนั 1 1,288,000                    

กรมการจดัหางาน 2,362,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,292,500                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 126,900                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 20,900                     

งบด าเนินงาน 20,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,200                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,550,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,550,600                 

งบด าเนินงาน 1,550,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,453,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,100                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 14,920,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 14,920,000                

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 14,920,000                

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 14,920,000                

งบลงทนุ 14,820,000                

ครุภณัฑ์ 14,820,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,820,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์LCD Full Digital 

ขนาด 300 แอมป์ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 4 2,152,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์LCD Full Digital 

พรอ้มชดุป้อนลวดเชือ่มอตัโนมตั ขนาด 300 แอมป์ ต าบลบางเสาธง อ าเภอ

บางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 4 2,448,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิ/แมก็ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์LCD Full 

Digital ขนาด 400 แอมป์ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั เครื่อง 4 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างสอบเทยีบเครื่องมอืวดั  

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 10 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเชือ่มแบบเลเซอร ์YAG เลเซอร ์200 วตัต ์ต าบลบาง

เสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ  ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง

เสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 2,500,000                    

งบอดุหนุน 100,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิสถาบนัการเชือ่มสากล 

The International Institute of Welding (IIW) บาท 0 100,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 293,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 293,200                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 15 ที่

น ัง่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ  

ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 66,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 227,200                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 227,200                   

งบลงทนุ 227,200                   

ครุภณัฑ์ 227,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 227,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

สมทุรปราการ  ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 10 (สมทุรปราการ)  ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ เครื่อง 3 97,200                        

กระทรวงวฒันธรรม 56,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 56,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 56,000                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 56,000                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 26,000                        
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กระทรวงศึกษาธิการ 1,583,138,134            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 852,747,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 511,000                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 511,000                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 511,000                   

งบรายจ่ายอื่น 511,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 511,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 94,230,300                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 94,230,300                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 29,923,200                

งบอดุหนุน 29,923,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,923,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 27,227,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,696,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 64,307,100                

งบอดุหนุน 64,307,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 64,307,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 59,119,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,188,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 288,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 288,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 288,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 747,872,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 747,872,400              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 19,050,600                

งบอดุหนุน 19,050,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,050,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,041,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,192,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 12,816,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 728,821,800              

งบอดุหนุน 728,821,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 728,821,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 622,843,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 34,558,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 20,666,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 19,906,800                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 30,846,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,845,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,781,900                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,781,900                 
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งบลงทนุ 2,781,900                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ

 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,518,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,518,400                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ 

  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 1 1,518,400                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 6,368,800                 

ลูกเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรียน 6,368,800                 

งบลงทนุ 6,368,800                 

ครุภณัฑ์ 674,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 674,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน กฐนิ กยุยกา

นนท ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน กฐนิ กยุยกา

นนท ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 7 253,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 36,000 บทียูี พรอ้มค่าติดต ัง้ ศูนย์

พฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน กฐนิ กยุยกา

นนท ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 8 376,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,694,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,053,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัลูกเสอื ศูนยพ์ฒันาบุคลากรทางการลูกเสอื

 ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน กฐนิ กยุยกานนท ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 2,053,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,641,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุใหญ่ ศูนยพ์ฒันาบุคลากร

ทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชน กฐนิ กยุยกานนท ์ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 3,641,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 504,717,934              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,048,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,048,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,048,154                 

งบด าเนินงาน 1,048,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,048,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,048,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางแกว้

ประชาสรรค ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 296,023,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 293,358,600              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 293,358,600              

งบอดุหนุน 293,358,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 293,358,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 67353 293,358,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 67353 43,310,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 67353 24,220,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 67353 24,359,700                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 67353 34,382,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 67353 167,086,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,665,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,065,000                 

งบลงทนุ 2,065,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัป่าเกด ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางโปรง ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนคลองส าโรง ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโยธนิประดษิฐ ์ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,065,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,065,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางโปรง ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนคลองส าโรง ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัป่าเกด ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง

 จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 315,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคนัลดั ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางน า้ผึ้งนอก ต าบลบางน า้ผึ้ง อ าเภอพระประแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางขมิ้น(ค าปุ่ นราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางยอ อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบล

บางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรวก(สายราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบางพึง่ อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบางกะเจา้ อ าเภอพระประแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางกะเจา้กลาง(ศีลาทริาษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลบางยอ

 อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนฉตัรทพิยเ์ทพวทิยา ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุสมทุรไทย ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีคงคาราม ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองมอญ(บญัญตัิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นคลอง

สวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางนางเกรง ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางดว้น ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม(่ประชาสรรค)์ ต าบลคลองด่าน 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคธาราม ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดหวาย ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักาหลง ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตลาดคลองสวน(อศัวาณิชยบ์  ารุง) ต าบลคลองสวน 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเฉลมิมณีฉายวทิยาคาร ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางนางเพง็ ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองบา้นระกาศ ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสลีง้ ต ัง้ตรงจติร ๑๘ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ

 จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดษิฐ ์ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคอลาด ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองกระแชงเตย ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองพระยานาคราช ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเทวะคลองตรง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนละมูลรอดศิริ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปากคลองมอญ ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 206,394,980              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,424,160                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,424,160                 

งบลงทนุ 1,424,160                 

ครุภณัฑ์ 1,424,160                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,424,160                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนปาก

คลองชวดใหญ่ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เปร็งราษฎรบ์  ารุง (ศรีวรพนิิจวทิยาคาร) ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 70 103,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนามแดง (เขยีวอทุศิ) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 179 264,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธน

สทิธิ์อนุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บางพลใีหญ่ใน ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนละมูล

รอดศิริ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลวดัพชิยัสงคราม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

คลองกระทุ่มราษฎรอ์ทุศิ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาคราช ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโคธาราม ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเปร็งราษฎรบ์  ารุง (ศรีวรพนิิจวทิยาคาร) ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ

 จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักาหลง ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนละมูลรอดศิริ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางหญา้แพรก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางหวัเสอื ต าบลบางหวัเสอื อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัสาขลา ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองบางปู ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 159,068,520              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 124,997,600              

งบลงทนุ 124,997,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 124,997,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,470,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนอนุบาลพระ

สมทุรเจดยี ์ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนอนุบาลสุข

สวสัดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 4,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 102,650,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

พบูิลประชาบาล ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั หลงั 1 11,784,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอทุศิวทิยาคาร) ต าบลบา้นคลอง

สวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดับางฝ้าย ต าบลบาง

หวัเสอื อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดับางฝ้าย ต าบลบาง

หวัเสอื อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 510,200                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนสุเหร่าบา้นไร่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

สุเหร่าบางกะส ีต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 11,784,000                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนคลองบางกระบอื ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลชมุชนบางบ่อ 

ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

วดัมงคลโคธาวาส ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 11,784,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนวดัแพรกษา ต าบล

แพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 8,110,800                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดับางกะเจา้กลาง ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง หลงั 1 8,281,000                    

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

คลองมหาวงก ์ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั หลงั 1 11,779,700                   

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

วดับางบ่อ  ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 12,745,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,184,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางหญา้แพรก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 286,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนิทรมัพรรยอ์นุสรณ์ ต าบลบางเมอืงใหม่ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 881,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองเสาธง ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 89,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางกะเจา้กลาง (ศิลาทริาษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบล

บางยอ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,600,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคนัลดั ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง แห่ง 1 625,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักองแกว้ (ผาดกาบแกว้) ต าบลบางยอ อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 475,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางโปรง ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,095,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าเกด ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง แห่ง 1 459,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดอีปุถมัภ)์ ต าบลปากคลองบาง

ปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 689,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนามแดง (เขยีวอทุศิ) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบาง แห่ง 1 663,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักาหลง ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 335,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนละมูลรอดศิริ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง แห่ง 1 736,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,692,900                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัป่าเกด

 ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 639,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัคลองมอญ 

(บญัญตัิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั แห่ง 1 266,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัต าหรุ

 มติรภาพที่ 65 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนพลอยจา

ตุรจนิดา ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 541,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นขนุ

สมทุรไทย ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 596,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัครุใน (ปีตะนีลาน

นทศึกษา) ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,177,200                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิยั

สงคราม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 521,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัคลอง

เกา้ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 106,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนคลองใหม่ ต าบล

แพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 418,400                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,708,400                 
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งบลงทนุ 8,708,400                 

ครุภณัฑ์ 8,708,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 780,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนคลองกนัยา ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดับางโฉลงนอก ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัครุนอก ต าบลบางครุ อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัคลองมอญ (บญัญตัิราษฎรบ์  ารุง) ต าบล

บา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางน า้ผึ้งนอก ต าบลบางน า้ผึ้ง อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับางกะเจา้กลาง (ศิลาทริาษฎรร์งัสฤษฏ)์ 

ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนตลาดปากคลอง

เจา้ ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเกาะแกว้ ต าบลบางพลนีอ้ย 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโคธาราม ต าบลบางเพรียง 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับางนางเพง็ ต าบลบา้นระกาศ

 อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนวดัใหญ่ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ไตรมติรวราราม ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

วดัครุนอก ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

คลองลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 581,200                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางน า้ผึ้งใน ต าบล

บางน า้ผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับวัโรย ต าบลบาง

เสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 290,600                      
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 207,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัราษฎรบู์รณะ 

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนละมูลรอดศิริ ต าบล

บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ต าบล

ศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนคลองบางกระบอื 

ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนละมูลรอดศิริ ต าบล

บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดับางพลนีอ้ย 

ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสุเหร่าบางกะส ีต าบล

บางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนธน

สทิธิ์อนุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัศรี

วารีนอ้ย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนปาก

คลองชวดใหญ่ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

บางนางเพง็ ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดับาง

โฉลงนอก ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับางพลใีหญ่กลาง 

ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์

 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับางพลนีอ้ย ต าบล

บางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 616,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดับางโปรง ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัเสาธงกลาง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัศรีวารีนอ้ย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสา

ธง จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัราษฎรนิ์ยมธรรม ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับางพลใีหญ่ใน ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับางโฉลงนอก ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนธนสทิธิ์อนุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดันิยมยาตรา ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบาง

บ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดับางพลใีหญ่ใน ต าบล

บางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคลองบางกะส ีต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสา

ธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนคลองบางกระบอื ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพลี

 จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสุเหร่าบา้นไร่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคลองกนัยา ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคลองบางแกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนธนสทิธิ์อนุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดยี ์ต าบลปากคลองบางปลากด 

อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนสุเหร่าบางกะส ีต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดับางโฉลงนอก ต าบลบางโฉ

ลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ต าบลบาง

บ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนคลองบา้นระกาศ ต าบลบา้น

ระกาศ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,200                        
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,523,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดับวัโรย ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

คลองแสนสุข (สทิธไิชยบ ารุง) ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบางจาก ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทอ้งคุง้ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัสาขลา ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

พรหมพกิลุทอง ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัคนัลดั ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดับางโปรง ต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัพชิยัสงคราม ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดับางหญา้แพรก ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองหลวง ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสุขสวสัดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลพระสมทุรเจดยี ์ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสุคนัธา

วาส ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

น า้ผึ้งนอก ต าบลบางน า้ผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุขกร 

ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคลอง

กระทุ่มราษฎรอ์ทุศิ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคนัลดั 

ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาคดี

อนุสรณ์ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคลองนา

เกลอืนอ้ย (กลิน่อยู่อปุถมัภ)์ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคลอง

ส าโรง ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเอีย่มสุรีย ์

(อนุบาลเมอืงสมทุรปราการ) ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเสาธง

กลาง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 90 142,200                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนาม

แดง (เขยีวอทุศิ) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรีวารี

นอ้ย ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับางพลี

ใหญ่กลาง ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจรเข ้

ใหญ่ ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนธนสทิธิ์

อนุสรณ์ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 250 395,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๗๑ (ก่อสรา้งคลองด่าน) ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบาง

กะส ีต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักิ่งแกว้

 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 72 113,760                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันิยม

ยาตรา ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบา้น

ไร่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัมงคล

โคธาวาส ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวัคู ้

ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุขกร ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองบางปู ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองใหม่ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคนัลดั ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบางกระสอบ 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทอ้งคุง้ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัสาขลา ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองลาดกระบงั ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับางพลนีอ้ย ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาคราช ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักาหลง ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราษฎรบู์รณะ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เปร็งราษฎรบ์  ารุง (ศรีวรพนิิจวทิยาคาร) ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทอ้งคุง้ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบางจาก ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองหลวง ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบางกะเจา้ อ าเภอพระประแดง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดักลาง (ธรรมวธิานราษฎรว์ทิยา) ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนฉตัรทพิยเ์ทพวทิยา ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง

 จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับางหวัเสอื ต าบลบางหวัเสอื อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโยธนิประดษิฐ ์ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัใหญ่ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอทุศิวทิยาคาร) ต าบลบา้นคลองสวน 

อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,484,020                 

งบลงทนุ 3,484,020                 

ครุภณัฑ์ 3,484,020                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 126,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบางพลี

ใหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 801,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ เขต 1 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 12 264,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ต าบลปากน า้

 อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 13 102,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 

ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 14 252,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบาง

พลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ตู ้ 2 18,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,536,920                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนนา

คดอีนุสรณ์ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัสุขกร ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัโยธนิประดษิฐ ์ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัคลองสวน (พรหมอทุศิวทิยาคาร) ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

คลองนาเกลอืนอ้ย (กลิน่อยู่อปุถมัภ)์ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัไตรมติรวราราม ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

คลองเสาธง ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

คลองใหม่ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

มหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัหวัคู ้ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดันิยม

ยาตรา ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนคลอง

กระทุ่มราษฎรอ์ทุศิ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสุขกร 

ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอปุถมัภ ์ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเสาธง

กลาง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัจรเข ้

ใหญ่ ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดักิ่งแกว้ 

ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 94 157,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดันิยม

ยาตรา ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบา้น

ไร่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหวัคู ้

ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 70 117,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนคลอง

เสาธง ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสุขกร ต าบลบางดว้น 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 21,878,500                

งบลงทนุ 21,878,500                

ครุภณัฑ์ 1,290,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 840,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมฯ 

ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนมธัยมวดัศรีจนัทรป์ระดษิฐ ์ใน

พระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,588,500                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

มธัยมวดัศรีจนัทรป์ระดษิฐ ์ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,610,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิตสุวรรณภูม ิต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ี แห่ง 1 653,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการ

 ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 6,446,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ต าบล

บางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 5,660,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชาสมาสยัฝ่ายมธัยมฯ ต าบลบางจาก อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี แห่ง 1 2,550,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 38,006,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 35,605,400                

งบลงทนุ 35,605,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,605,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,605,400                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนสาขลาสุทธรีาอปุถมัภ ์ต าบล

นาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค ์

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ต าบล

คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยม รชัดาภเิษก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ต าบลบาง

จาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 734,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์6 ชัน้ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ  

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 20,671,700                   

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหลวงพ่อ

ปานคลองด่านอนุสรณ์ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัหนอง

ปรือ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเปร็งวสุิ

ทธาธบิด ีต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปทุมคงคา

สมทุรปราการ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      



49 / 75

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 7,896,100                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 474,500                   

งบลงทนุ 474,500                   

ครุภณัฑ์ 474,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 5 201,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 81,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 192,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 192,500                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,661,600                 

งบลงทนุ 6,661,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,661,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 948,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,713,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สมทุรปราการ ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั แห่ง 1 5,713,500                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 760,000                   

งบอดุหนุน 760,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 760,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 760,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 143,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 143,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 143,000                   

งบด าเนินงาน 143,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 143,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 508,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 508,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 72,000                     

งบด าเนินงาน 72,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 72,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 416,000                   

งบด าเนินงาน 416,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 416,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 416,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 99,016,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 95,064,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 88,564,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 45,947,400                

งบอดุหนุน 45,947,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,947,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 45,947,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,180,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,111,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,131,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,360,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 26,164,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 42,617,400                

งบอดุหนุน 42,617,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,617,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 42,617,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,192,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 964,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,886,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,991,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 33,583,700                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 6,500,000                 

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ครุภณัฑ์ 6,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตลู์กสูบอากาศยาน ( 1 ชดุ ประกอบดว้ย 

เครื่องยนต ์2 เครื่อง)  วทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ      ต าบลบางบ่อ 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยาน   วทิยาลยัเทคนิค

สมทุรปราการ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฮดรอลกิสล์อ้ลงจอดอากาศยาน  

วทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,952,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,244,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,244,000                 

งบลงทนุ 2,244,000                 
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ครุภณัฑ์ 2,244,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,244,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

พระสมทุรเจดยี ์ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอปุกรณ์ขบัรถยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคกาญจนา

ภเิษกสมทุรปราการ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุชนิดอเิลก็ทรอนิคสอ่์านค่ามมุไดล้ะเอยีด 5 

ฟิลปิดา วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกสมทุรปราการ ต าบลบางบ่อ อ าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 194,000                      

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,558,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,558,000                 

งบลงทนุ 1,558,000                 

ครุภณัฑ์ 1,558,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,558,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิวเมติกสไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืซอ่มตวัถงัรถยนต ์ วทิยาลยัสารพดัช่าง

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 1,058,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 150,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ครุภณัฑ์ 150,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึก PLC วทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ ต าบลบางปู

ใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 3 150,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี 79,509,100                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 659,500                   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 659,500                   

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 659,500                   

งบอดุหนุน 659,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 659,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 659,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 111,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 61,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 195 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 195 84,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 195 334,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 78,849,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 74,118,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 74,118,400                

งบลงทนุ 74,118,400                

ครุภณัฑ์ 10,818,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,818,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ลอ้งวงจรปิด   ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 710,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  เครื่อง 76 1,672,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑจ์อรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า   ต าบลบางปลา

 อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ต าบลบางปลา

 อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 166,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลบางปลา อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 60 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการวดัค่าสมบตัิทางไฟฟ้าของสารกึ่งตวัน า   

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑบ์ริการงานประชาสมัพนัธ ์  ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 2,245,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืและอปุกรณ์ส าหรบัใชซ้อ่มบ ารุงงาน

โสตทศันูปกรณ์   ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  ชดุ 1 188,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิการอตุสาหกรรม   ต าบลบางปลา อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ระบบ 1 3,957,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์    ต าบลบางปลา อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  ชดุ 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี เครื่อง 7 281,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,300,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงยมิและสนามกฬีากลางแจง้ ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 33,300,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและปรบัภูมทิศัน ์ต าบลบางปลา อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ งาน 1 30,000,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4,731,200                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 4,731,200                 

งบลงทนุ 4,731,200                 

ครุภณัฑ์ 4,731,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,731,200                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊นกัเรียนระดบัประถม ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 100 345,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรร์ะบบปฏบิตัิการแมคอนิทอรช์ ต าบล

บางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 50 2,395,000                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ อนั 11 132,000                      

รายการระดบัที1่: ไมคล์อยไรส้ายพรอ้มตวัรบัสญัญาณ ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 4 50,800                        

รายการระดบัที1่: โครงฉากส าหรบัถา่ยภาพพรอ้มแกน ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 74,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลบางปลา อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 60 150,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ที่น ัง่พบัเกบ็ได ้ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ตวั 40 116,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพชนิดถอดเปลีย่นเลนส ์ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 3 256,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ตวั 62 130,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั ตู ้ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารดจิติอลระบบมลัติฟงักช์ ัน่ ความเร็ว 45

 แผ่นต่อนาท ีต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 112,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ารศึกษาหอสมดุ ต าบลบางปลา อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 959,000                      

มหาวทิยาลยัมหดิล 47,147,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 47,147,200                

โครงการอาคารปรีคลนิิกและศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดนิทร์ 47,147,200                

พฒันาสถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดนิทร์ 47,147,200                

งบอดุหนุน 47,147,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,147,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการอาคารปรีคลนิิกและศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทย์

จกัรีนฤบดนิทร ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ รายการ 0 47,147,200                   

กระทรวงสาธารณสขุ 154,104,400               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 117,110,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 117,110,400              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 7,447,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 7,447,000                 

งบลงทนุ 7,447,000                 

ครุภณัฑ์ 7,447,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,447,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงราชา (โรงพยาบาลสมทุรปราการ) ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารกัษ ์ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพึง่ ต าบลบางพึง่ อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัเกราะ ต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกลัปพฤกษ ์ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสา

ธง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงราชา (โรงพยาบาลสมทุรปราการ) ต าบลปากน า้ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารกัษ ์ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงราชา (โรงพยาบาลสมทุรปราการ) ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารกัษ ์ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัเกราะ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงราชา (โรงพยาบาลสมทุรปราการ) ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเทพารกัษ ์ต าบลเทพารกัษ ์อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า     โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัเกราะ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า           

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้   

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน Paraffin  bath     โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัสลดุ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน Paraffin  bath     โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางแกว้ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หมอ้ 1 54,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 109,663,400              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 109,663,400              

งบลงทนุ 109,663,400              

ครุภณัฑ์ 15,810,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,810,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลบางพล ีต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาล

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ ์โรงพยาบาลบางบ่อ

 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจโพรงมดลูกพรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณ

ชนิดไฟเบอรอ์อฟติก โรงพยาบาลสมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาล

สมทุรปราการ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลบางบ่อ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบาง

บ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลบางพล ีต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 4,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,853,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,141,100                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร  

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหวและเสาเขม็ลกึพเิศษ) โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 36,394,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ 96 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหวและ

เสาเขม็ลกึพเิศษ) โรงพยาบาลบางพล ีต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี หลงั 1 15,746,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,712,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหวและเสาเขม็

ลกึพเิศษ) โรงพยาบาลบางพล ีต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั หลงั 1 41,712,300                   

กรมควบคุมโรค 20,931,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,754,000                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 5,754,000                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 5,754,000                 

งบลงทนุ 5,754,000                 

ครุภณัฑ์ 5,754,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมตรวจคดักรองโรคและสุขาภบิาล ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โปรแกรม 1 1,740,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,970,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 3,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลอืในน า้ใช ้ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลหนอง

ปรือ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 44,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,177,700                

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 413,700                   

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 413,700                   

งบลงทนุ 413,700                   

ครุภณัฑ์ 413,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 413,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 66,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ 

สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 7,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบาง

หญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบาง

หญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง

 จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบนัราชประชา

สมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง

 จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 36,000                        

การบริการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคตดิต่อส าคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละ

ภยัสุขภาพ 14,764,000                

บริการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคตดิต่อส าคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั

สุขภาพของหน่วยงาน เพือ่สรา้งมาตรฐานระบบบริการ 14,764,000                

งบลงทนุ 14,764,000                

ครุภณัฑ์ 5,696,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัตาปรบัดว้ยระบบไฟฟ้า สถาบนัราชประชา

สมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เตียง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้า สถาบนัราชประชาสมาสยั 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เตียง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัสลายตอ้กระจก สถาบนัราชประชาสมาสยั 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 296,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัเสยีงพรอ้มวเิคราะหค์วามถีข่องเสยีง 

สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสงสวา่ง สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบาง

หญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 26,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,068,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,971,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี สถาบนัราชประชาสมาสยั 

ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 5,971,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,097,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแทงคน์ า้พรอ้มระบบประปาหอสูงเพือ่ส่งจ่ายน า้ 

สถาบนัราชประชาสมาสยั ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดั แห่ง 1 3,097,000                    

กรมสุขภาพจติ 16,062,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,062,300                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 16,062,300                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 811,000                   

งบลงทนุ 811,000                   

ครุภณัฑ์ 811,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 811,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ 

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA โรงพยาบาลยวุประ

สาทไวทโยปถมัภ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ

 จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 4 520,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 15,251,300                

งบลงทนุ 15,251,300                

ครุภณัฑ์ 1,450,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram 

(EEG) โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 1,450,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,801,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,801,300                   

รายการระดบัที1่:  อาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 5 ชัน้ (รวมชัน้ใตถ้นุ) (โครงสรา้ง

ตา้นแผ่นดนิไหว) พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลยวุป

ระสาทไวทโยปถมัภ ์ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั หลงั 1 13,801,300                   

กระทรวงอตุสาหกรรม 20,860,600                

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 20,860,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 20,860,600                

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 20,860,600                

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 20,860,600                

งบลงทนุ 20,860,600                

ครุภณัฑ์ 20,860,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,218,900                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ขนาด 150 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร x 75 

เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 16 128,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส านกังาน ขนาด 150 เซนติเมตร x 80 เซนติเมตร x 

75 เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 14 63,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบั ขนาด 160 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร x 75 

เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตวั 46 404,800                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ขนาด 60-65 เซนติเมตร x 60-77 

เซนติเมตร x 86-122 เซนติเมตร  ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ตวั 152 364,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขนาด 540 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร x 

75 เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟา ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูส้  านกังานพรอ้มกระดานไวทบ์อรด์แบบสไลด ์ขนาด 

120 เซนติเมตร x 240 เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดั ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 80 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร x 84

 เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 11 49,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 80 เซนติเมตร x 40 เซนติเมตร x 

200 เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตู ้ 7 73,500                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 เซนติเมตร x 240 

เซนติเมตร ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 5,300                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 173,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 4 121,200                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ จอ 4 52,400                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,038,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ ชดุ 4 1,038,400                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 18,429,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรและอปุกรณ์ดา้นกระบวนการคดัแยกทาง

กายภาพ ทางกล ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 18,429,700                   

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 284,865,400               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 7,475,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,475,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 7,475,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 7,475,000                 

งบอดุหนุน 7,475,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,475,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางป้ิง ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางสวน ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัภาวนาราม ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองพระราม ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางกอบวั ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 318,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรนิ์ยมธรรม ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 633,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัล  าภูทอง ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธยิาราม ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางกระสอบ ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณภูมพิทุธชยนัตี ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเกด ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลาดหวาย ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัไพชยนตพ์ลเสพย ์ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดั วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดับา้นระกาศ ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 1,800,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 277,390,400              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 20,260,600                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผดิคา้มนุษย์ 20,260,600                

เพิม่ประสทิธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผดิคา้มนุษยแ์ละ

ความผดิทีเ่กี่ยวขอ้ง 20,260,600                

งบด าเนินงาน 20,260,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,260,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 20,260,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 212,904,800              

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 212,904,800              

การรกัษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแก่นกัทอ่งเทีย่ว 82,407,800                

งบด าเนินงาน 82,407,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,407,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 16,489,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 26,462,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงต ารวจ 0 26,462,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 39,456,000                   

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในเขตน่านน า้และการ

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยทางทะเล 130,497,000              

งบลงทนุ 130,497,000              

ครุภณัฑ์ 130,497,000                 

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 84,897,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ต าบลบางดว้น อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 0 64,026,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มยอ่ยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ต าบลบางดว้น อ าเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 0 20,871,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 45,600,000                   



61 / 75

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: ระบบอาวุธคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าอานุภาพสูง ควบคุมสกดั

ก ัน้การท างานเครื่องยนตเ์รือผวิน า้ตอ้งสงสยัจากระยะไกล ส าหรบัติดต ัง้บน

เรือต ารวจน า้ บก.รน. ต าบลบางดว้น อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 2 45,600,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 44,225,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 44,225,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 44,225,000                

งบลงทนุ 44,225,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,225,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,225,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.บางแกว้ 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.ส าโรงใต ้

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 22,225,000                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง 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 าจงัหวดัสมทุรปราการ  ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 303,254,600               

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 54,637,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 38,800,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั 38,800,000                

พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั 38,800,000                

งบลงทนุ 38,800,000                

ครุภณัฑ์ 38,800,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 38,800,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารในกลุม่ไดเปปไทด ์ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดักลิน่จากพชืหอม ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 9,500,000                    



62 / 75

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหส์ารในกลุม่แคโรที

นอยด ์ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารสกดัธรรมชาติในกลุม่สารไฟโตนิวเท

รียนท ์ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบเครื่องมอืวดัค่าความเป็นกรดด่างใน

อาหาร ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสลายตวัอยา่งส าหรบัวเิคราะหก์รดอะมโินและ

สารเปปไทด ์ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไนโตรเจนส าหรบัเครื่องตรวจวดัสารดว้ย

หลกัการกระเจงิแสง ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหส์ารในกลุม่โพลฟีีนอล 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,837,400                

การใหบ้ริการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,837,400                บริการวเิคราะห ์ทดสอบวตัถดุบิ ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และการสอบเทยีบเครื่องมอื

วดั 14,187,400                

งบลงทนุ 14,187,400                

ครุภณัฑ์ 14,187,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,860,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,390,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 960,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการวศิวกรรมทางกล ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 960,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,367,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบความทนทานต่อละอองน า้เกลอืพ่น

ต่อเน่ืองพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 2,482,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นทานแสงอาทติยแ์บบซนีอนอารค์ 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าของสใีนตวัอยา่งสารเติมแต่งอาหารและ

ตวัอยา่งอตุสาหกรรม ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอณุหภูมแิละความชื้นสมัพนัธ์

ส าหรบังานทดสอบความทนทานต่อเชื้อราในสอีตุสาหกรรม ต าบลบางปูใหม่

 อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบจดุวาบไฟของตวัอยา่งสารระเหยงา่ยโดย

ใชส้ารปริมาณนอ้ยแบบถว้ยปิดโดยอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางปูใหม่

 อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,345,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นทานแรงกระแทกของท่อพลาสติก

 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 990,000                      

บริการรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1,650,000                 

งบลงทนุ 1,650,000                 

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเตรียมตวัอยา่งและบรรจสุุญญากาศของตวัอยา่ง

วสัดุอา้งองิพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ชดุ 1 1,200,000                    
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03110000 จงัหวดัสมทุรปราการ

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็รกัษาเชื้อสาหร่ายทดสอบชนิดควบคุมอณุหภูมแิละ

แสงส าหรบังานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสอีตุสาหกรรม ต าบลบาง

ปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หลงั 1 450,000                      

องคก์ารจดัการน า้เสยี 36,941,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 36,941,200                

โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการคุณภาพน า้ 36,941,200                

จดัหา ปรบัปรุง และบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี 36,941,200                

งบลงทนุ 36,941,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,941,200                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,141,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการ

คุณภาพน า้ เทศบาลต าบลบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 3,141,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน า้ เทศบาลต าบล

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 33,800,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 211,676,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 211,676,000              

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 211,676,000              

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 62,303,000                

งบอดุหนุน 62,303,000                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,532,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรเมอืงใหม่บางพล ีต าบลบางเสาธง

 อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 8,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรพรอ้มมติร ต าบลบางเมอืง 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 9,487,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรสมทุรปราการ (นิคมบางปู3) 

ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรเทพารกัษ ์3 ต าบลบางพลใีหญ่ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 6,495,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 32,771,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรนิคมอตุสาหกรรมบางปู 3 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 8,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรบางโฉลง 3 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 4,468,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรเทพารกัษ ์3 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั แห่ง 1 19,413,000                   

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 149,373,000              

งบอดุหนุน 149,373,000              

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 149,373,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัสมทุรปราการ (บางพล)ี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดั แห่ง 1 149,373,000                 

สภากาชาดไทย 88,480,000                

สภากาชาดไทย 88,480,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 88,480,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 88,480,000                
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จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 88,480,000                

งบอดุหนุน 88,480,000                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ส าหรบัแช่วคัซนี   ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เครื่อง 1 70,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,000,000                   

รายการระดบัที1่: หอพกับุคลากรศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูสวางคนิวาส

สภากาชาดไทย    ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั หลงั 1 84,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 4,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งหอพกับุคลากรศูนยเ์วชศาสตร์

ฟ้ืนฟูสวางคนิวาสสภากาชาดไทย ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ งาน 1 4,410,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 504,191,100               

จงัหวดัสมทุรปราการ 390,191,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 390,191,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 14,946,600                

การขยายโอกาสในการสรา้งอาชพีใหมใ่หก้บัแรงงานนอกระบบ 593,000                   

งบด าเนินงาน 593,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 593,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 400,000                      

การส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงานตามพระราโชบายดา้นการศึกษาของสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร สู่การปฏบิตัิ 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 159,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 159,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 65,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัสถานที่ คร ัง้ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมากรรมการตดัสนิประกวด งาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมเวทแีละเครื่องเสยีง งาน 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเต็นทส์ าหรบักจิกรรมประกวดศาสตร์ งาน 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 2.4 เมตร ยาว 4.8 เมตร งาน 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 196,700                      

การเสริมสรา้งสุขภาพแรงงานเพือ่อาชวีอนามยัในการท างานทีด่ี 861,100                   

งบด าเนินงาน 861,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 861,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 354,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 354,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 395,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ แผ่น 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแผ่นพบั 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม งาน 0 40,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพมิพคู่์มอืส าหรบัเครือขา่ย งาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพมิพคู่์มอืส าหรบัแรงงาน งาน 0 250,000                      

การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูใ้ชแ้รงงานสู่ความเป็น Excellent Labour 441,500                   

งบด าเนินงาน 441,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 441,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 270,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 87,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าแผ่นพบัสทิธหินา้ที่ของนายจา้งและลูกจา้ง งาน 0 87,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให ้

ครอบคลมุและเพยีงพอ 3,551,000                 

งบลงทนุ 3,551,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,551,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,551,000                    

รายการระดบัที1่: ถมดนิป้องกนัน า้ท่วม หมู่ที่ 1 ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระ

สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,114 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ 0.60 เมตร แห่ง 1 3,551,000                    

รายการค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 31,016,000                

การก าจดัวชัพชื และขดุลอกแหลง่น า้และล ารางสาธารณะ เพือ่อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

คุณภาพน า้ในคลองสายหลกัและคลองเชื่อมต่อ 29,746,000                

งบลงทนุ 29,746,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,746,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,746,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส าโรงในพื้นที่ อ  าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 425,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 29,746,000                   

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งเครือขา่ยการด าเนินงานแปรรูปขยะมลูฝอยเป็น

พลงังานและผลติภณัฑอ์ื่นๆ 1,270,000                 

งบด าเนินงาน 1,270,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 120,700                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 291,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัสถานที่จดังาน 0 15,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าคู่มอืเผยแพร่ความรูท้  าน า้หมกัชวีภาพ

และน าไปใชป้ระโยชนต่์อ งาน 0 265,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาดกวา้ง 4.5 เมตร ยาว 6 ป้าย 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,700                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 502,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 79,200                        

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 4,991,300                 

การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัสมาชกิเครือขา่ยการเฝ้าระวงัและรกัษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายในหมูบ่า้น/ชมุชน 1,076,000                 

งบด าเนินงาน 1,076,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,076,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 890,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 890,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ฝึกอบรมและท าความสะอาด งาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 10,000                        

การป้องกนัและเฝ้าระวงัปญัหาอาชญากรรม การทจุริตประพฤตมิชิอบและการกระท า

ผดิกฎหมาย 359,000                   

งบด าเนินงาน 359,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 359,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 306,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 306,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 13,400                        

การสรา้งใหค้วามรูแ้ก่นายจา้ง/เจา้ของเรือประมงทะเลเกี่ยวกบัการไมบ่งัคบัใชแ้รงงาน 

และแรงงานขดัหน้ี 117,900                   

งบด าเนินงาน 117,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,700                         

การแกไ้ขปญัหาผูต้ดิยาเสพตติ 953,000                   

งบด าเนินงาน 953,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 953,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 579,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 579,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 68,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าเอกสารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าโลห่ ์ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 206,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,000                        

การป้องกนักลุ่มผูม้โีอกาสเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 2,060,200                 

งบด าเนินงาน 2,060,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,060,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,055,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,055,100                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 863,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 33,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าโลห่ ์ 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งชดุการแสดง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายไฟ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายไวนิลตีกรอบโครงไมข้นาด กวา้ง 1.20 

เมตร ยาว 2.40 เมตร พรอ้มติดต ัง้ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าแผ่นพบั TO BE NUMBER ONE 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการน าเสนอผลงานชมรม 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการ 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งติดต ัง้เวทแีละอปุกรณ์เครื่องเสยีงดนตรีส าหรบั 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัสาธติการแสดงของชมรมในบูธนิทรรศการ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเอกสารและสิง่พมิพ์ งาน 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่และตกแต่ง งาน 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าวดิทีศันช์มรมจงัหวดัฯ งาน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมากรรมการตดัสนิประกวด งาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 55,400                        

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 165,200                   

งบด าเนินงาน 165,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 165,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 45,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 9,300                         

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 37,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,500                        

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิและพฒันาเทคโนโลยรีองรบัใหเ้ทา่

ทนัภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 260,000                   

งบด าเนินงาน 260,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ วนั 0 210,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ท  าการอบรม วนั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าใบประกาศนียบตัร งาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 282,166,600              

การยกระดบัผลติภณัฑป์ากน า้สู่ตลาดโลก 10,380,800                

งบด าเนินงาน 10,380,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,380,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 60,200                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,047,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ท ัง้ในและ งาน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม งาน 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่และอปุกรณ์ งาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 203,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 112,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 91,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,500                        

การรกัสมทุรปราการ สรา้งสมทุรปราการ ดว้ยวถิพีอเพยีง 1,207,100                 

งบด าเนินงาน 1,207,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,207,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 83,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 83,600                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ แห่ง 0 891,900                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ แห่ง 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 1,800                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสาร งาน 0 16,100                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมเชดิชูเกยีรติหมู่บา้นเศรษฐกจิ

พอเพยีง อยู่เยน็ เป็นสุข ดเีด่น งาน 0 754,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 156,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 156,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 38,000                        

การเพิม่ทกัษะดา้นการบริหารจดัการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มผูผ้ลติ OTOP ให ้

สามารถด าเนินกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 5,077,700                 

งบด าเนินงาน 5,077,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,077,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 460,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 460,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,550,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธจ์ดังาน 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพธิเีปิดงานและจดักจิกรรมส่งเสริม 0 519,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่และอปุกรณ์ งาน 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 3 งาน 0 1,100                         
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าบูธจ าหน่ายสนิคา้ พรอ้มตกแต่งพธิเีปิด

งาน และระบบไฟฟ้า งาน 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,020,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 637,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 382,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,900                         

การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร ของดขีองเด่นจงัหวดัสมทุรปราการ 167,800                   

งบด าเนินงาน 167,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 167,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 44,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 44,000                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 22,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าเอกสารประกอบการสมัมนา 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 600                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าโลห่ ์ 0 3,600                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมากรรมการตดัสนิประกวด งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร รายการ 0 20,000                        

การส่งเสริมอาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทางพระราชด าริ 20,000,000                

งบด าเนินงาน 20,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการจดัท าจดุเรียนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ 

ส่งเสริมการปลูกพชืไม่ใชด้นิดว้ยระบบไฮโดรโพนิกส ์สรา้งโรงเรือน

ส าหรบัปลูกพชืไม่ใชด้นิ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พรอ้ม

ระบบน า้/ระบบไฟฟ้า และระบบชดุปลูกพรอ้มเมลด็พนัธุ์ งาน 0 20,000,000                   

การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 1,065,200                 

งบด าเนินงาน 1,065,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,065,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 61,900                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 61,900                        

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 754,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนิน 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายไวนิลชือ่ศูนย ์ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว งาน 0 1,100                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ชือ่ศูนย ์พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้

 พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร งาน 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ ภาพรวมของศูนย ์ศูนย์

เครือขา่ยขอ้มูลพื้นฐาน ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ ชือ่ฐานการเรียนรู ้พรอ้มโครง

ไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร งาน 0 25,200                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ เน้ือหาการเรียนรู ้พรอ้มโครง

ไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร งาน 0 26,200                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 7 ฐานการเรียนรู ้ งาน 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. 

พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร งาน 0 64,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายนิทรรศการพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ 

ศพก. พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 2 เมตร งาน 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าศาลาฐานเรียนรูช้ ัว่คราวของ ศพก. ขนาด

กวา้ง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร งาน 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายอะคลลิกิชือ่ศูนย ์ขนาดกวา้ง 0.6 เมตร

 ยาว 1.2 เมตร งาน 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. 

ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร งาน 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. 

ขนาดกวา้ง 0.6 เมตร ยาว 1.2 เมตร งาน 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลฐานเรียนรูข้อง ศพก. 

ขนาดกวา้ง 0.8 เมตร ยาว 1.8 เมตร พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ งาน 0 152,500                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ฐานเรียนรูแ้ละขอ้มูลฐาน

เรียนรูข้อง ศพก. ขนาดกวา้ง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร พรอ้มโครงไม ้ งาน 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ชือ่ศูนย ์ศพก. และศูนย์

เครือขา่ย พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 0.8 เมตร ยาว งาน 0 83,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. 

พรอ้มโครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร งาน 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. 

พรอ้มโครงไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 0.8 เมตร ยาว 4.8 เมตร งาน 0 3,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายไวนิลขอ้มูลพื้นฐานของ ศพก. พรอ้ม

โครงไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร งาน 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ฐานเรียนรูข้อง ศพก. พรอ้ม

โครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร งาน 0 41,700                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊ขอ้มูลฐานเรียนรูข้อง ศพก. 

พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 0.2 เมตร ยาว 0.3 เมตร งาน 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าแผ่นพบัความรูก้ารผลติประมงอนิทรีย ์ งาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายพลาสวูด๊แปลงเรียนรูข้อง ศพก. พรอ้ม

โครงไม ้เสาไม ้พรอ้มติดต ัง้ ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร งาน 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายไวนิลอบรมพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

ตน้แบบ ศพก. งาน 0 700                           

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 117,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 120,600                      

การปรบัปรุงซอ่มแซมถนนสายหลกัทีช่  ารุด หรือทรุดโทรม 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงผ่านยา่นชมุชน ทางหลวงหมายเลข 34 

ตอน บางนา-ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิระหวา่ง กม.4+300 - กม.

6+300 (ทางขนานดา้นขวาทาง) ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบูรณะปรบัปรุงสะพานและท่ออโุมงค ์คอนกรีต

เสริมเหลก็ ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอนทางเขา้บางบ่อ ที่ กม.1+063 

ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ สายทาง 1 20,000,000                   

การปรบัปรุงซอ่มแซมถนนสายรองทีช่  ารุด หรือทรุดโทรม 194,268,000              

งบลงทนุ 194,268,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 194,268,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 194,268,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิคอนกรีตเสริมเหลก็{{LF}} สายขนุ

สมทุร - วดัทองร าไพ ต าบลแหลมฟ้าผ่า{{LF}} อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

จงัหวดัสมทุรปราการ{{LF}} ความยาว 91.00 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้นคลอง 3 - สถาบนัการแพทย์

จกัรีนฤบดนิทร ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ความ

กวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง 1.020 กโิลเมตร สายทาง 1 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งยกระดบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย

สมทุรปราการ - สมทุรสาคร หมู่ที่ 2{{LF}}ต าบลนาเกลอื  อ าเภอพระสมทุร

เจดยี{์{LF}}จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 12.00 เมตร{{LF}}ระยะทาง สายทาง 1 11,488,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายขนุสมทุรศิริโชติวฒัน ์- วดัขนุ

สมทุรจนี (ช่วงที่ 2) ต าบลนาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั

สมทุรปราการ ความกวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 30,250,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายบา้นลา่ง - คลองกะออม (ช่วงที่ 2) 

ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ความ

กวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวงชนบท

 สาย สป.1011 - คลองหวัเกลอื{{LF}} ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล{ี{LF}} 

จงัหวดัสมทุรปราการ  ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.925 กโิลเมตร สายทาง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายขนุสมทุรศิริโชติวฒัน ์- วดัทอง

ร าไพ (ช่วงที่ 3) ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดั

สมทุรปราการ ความกวา้ง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร สายทาง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวงชนบท

 สาย สป.1005 - บา้นทองสุข{{LF}} ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ{{LF}} 

จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 7.00 เมตร{{LF}} ระยะทาง 1.150 

กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 10,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาขวาง ต าบล

นาเกลอื อ าเภอพระสมทุรเจดยี{์{LF}} จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 

6.00 เมตร{{LF}} ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 10,280,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ 6 - บา้นคลอง

ไขน่ก ต าบลบางพลนีอ้ย อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 

6.00 เมตร{{LF}}ระยะทาง 0.350 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเขา้วดัคอลาด 

ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 7.00 เมตร 

ระยะทาง 1.766 กโิลเมตร  พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็และ สายทาง 1 18,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ แยกคลองหกขา้มคลอง

บางกะสถีงึเคหะบางพล ีโครงการ 3 พรอ้มก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ ความกวา้ง 8.00 

เมตร ระยะทาง 2.723 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 50,000,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 20,551,800                

การส่งเสริมการผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐานดา้นพชื 

ประมง ปศุสตัว ์ 20,551,800                
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งบด าเนินงาน 18,276,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,276,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 209,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,139,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,139,100                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,642,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 23,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมสนิคา้เกษตรปลอดภยัและ

ของดเีมอืงปากน า้ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมมะม่วงน า้ดอกไมจ้งัหวดั งาน 0 725,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงพรอ้มโครงส าหรบัติดต ัง้ งาน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานจ าหน่ายสนิคา้ของสหกรณ์ กลุม่

อาชพี วสิาหกจิชมุชน และเกษตรแปลงใหญ่ งาน 0 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 19,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารส าหรบัการจดบนัทกึของ

เกษตรกรตามระบบการรบัรองมาตรฐาน GAP งาน 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการผลติมะม่วง

น า้ดอกไมคุ้ณภาพ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้มโครง งาน 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการปลูกมะม่วง

น า้ดอกไมส้มทุรปราการ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้ม งาน 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารผลติสม้เทพรสใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารผลติมะพรา้วน า้หอมเพือ่การคา้ งาน 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการปลูกมะพรา้วน า้หอม

เพือ่การคา้ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้มโครงส าหรบัการ งาน 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดไมด้อกไมป้ระดบั งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีาร

ผลติไมด้อกไมป้ระดบัคุณภาพเชงิการคา้ งาน 0 21,600                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการผลติไมด้อกไม ้

ประดบัคุณภาพ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้มโครงส าหรบั งาน 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการปลูกไมด้อกไม ้

ประดบัคุณภาพ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้มโครงส าหรบั งาน 0 1,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารการประชมุกลุม่ผูผ้ลติไมด้อกไม ้

ประดบัคุณภาพเชงิการคา้ งาน 0 3,600                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารการประชมุคณะกรรมการกลุม่

ผูผ้ลติไมด้อกไมป้ระดบัคุณภาพเชงิการคา้ งาน 0 900                           

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารสมัมนาสมาชกิกลุม่เครือขา่ย

กลุม่ผูผ้ลติไมด้อกไมป้ระดบัคุณภาพเชงิการคา้ งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรมหลกัสูตรนกัจดัสวนมอื งาน 0 1,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรมหลกัสูตรการจดัสวนถาด งาน 0 700                           

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรมถา่ยทอดความรูก้ารตลาด

ไมด้อกไมป้ระดบัคุณภาพเชงิการคา้ งาน 0 1,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารผลติกลว้ยหอมคุณภาพเพือ่การคา้ งาน 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงสาธติการผลติกลว้ยหอม

คุณภาพเชงิการคา้ ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร พรอ้มโครง งาน 0 1,500                         
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ

คณะกรรมการจดังานมหกรรมสนิคา้เกษตรปลอดภยัและของดเีมอืง งาน 0 14,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาการแปร

รูปสตัวน์ า้เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ของสนิคา้ประมงจากผลผลติสตัวน์ า้ในบ่อ งาน 0 600                           

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตกแต่งสถานที่และค่าเช่าสถานที่ในการจดั งาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายบริการป้ายแสดงจดุเลี้ยงเป็ดปากน า้ งาน 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมส่งเสริมและ

อนุรกัษส์ายพนัธุเ์ป็ดปากน า้ งาน 0 2,700                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าป้ายบริการป้ายแสดงจดุเลี้ยงไก่พื้นเมอืง งาน 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมส่งเสริมการ

เลี้ยงไก่พื้นเมอืงใหไ้ดม้าตรฐาน งาน 0 2,700                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมเพิม่ช่องทางการระบายผลผลติ

ทางการเกษตรแปลงใหญ่สู่ผูบ้ริโภคเพือ่แกไ้ขปญัหาราคาผลผลติทาง

การเกษตรตกต า่หรือลน้ตลาด งาน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุส่งเสริมการ

สรา้งมูลค่าเพิม่ดว้ยนวตักรรมเชงิพาณิชยแ์ละทรพัยส์นิทางปญัญา งาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,735,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 908,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 351,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 476,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 65,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,226,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 258,500                      

งบลงทนุ 2,275,700                 

ครุภณัฑ์ 2,275,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสนิคา้หนา้รา้น ชิ้น 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สนิคา้ ชิ้น 6 41,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผลท ัว่ไป พรอ้ม

จอภาพแบบ LCD และชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ เครื่อง 1 2,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครื่องอ่านบารโ์คด้ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,167,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นขา้ว เครื่อง 1 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัฟาง เครื่อง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบลดความชื้นขนาด 10 ตนั เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีขา้วสารสุญญากาศ เครื่อง 1 50,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 36,518,800                

การเพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและเครือขา่ย 970,000                   

งบด าเนินงาน 970,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 970,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 109,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 333,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 333,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 522,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 234,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 288,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,600                         

การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นประวตัศิาสตร ์และศิลปวฒันธรรม 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมบา้น

ปากลดั หมู่ที่ 18 ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ แห่ง 1 20,000,000                   

การประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัสมทุรปราการ 7,648,800                 

งบด าเนินงาน 7,648,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,648,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 396,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 396,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,928,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังาน Road Show 

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัสมทุรปราการ 0 1,928,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัมหกรรมดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยว

จงัหวดัสมทุรปราการ งาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงนิทรรศการประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเที่ยวจงัหวดัสมทุรปราการ งาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 168,000                      

การจดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสมทุรปราการ 5,500,000                 

งบด าเนินงาน 5,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 5,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดั

สมทุรปราการในรูปแบบ Mini Series งาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติคู่มอืประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดั

สมทุรปราการ 3 ภาษา งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติแผ่นพบัประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยว

จงัหวดัสมทุรปราการ 2 ภาษา งาน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดั

สมทุรปราการในรูปแบบ DVD งาน 0 400,000                      

การส่งเสริมกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา และนนัทนาการ 2,400,000                 

งบด าเนินงาน 2,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,006,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,006,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,124,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์Back Drop เวที 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่และเสน้ทางปัน่จกัรยาน 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถพยาบาลพรอ้มคนขบัและน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถรกัษาความปลอดภยัพรอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมเวทแีละเครื่องเสยีง งาน 0 120,000                      
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมากรรมการและเจา้หนา้ที่ดูแลความปลอดภยั งาน 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเจา้หนา้ที่พยาบาล งาน 0 8,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 119,600                      

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 114,000,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 114,000,000              

โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้และการลงทนุ 24,000,000                

พฒันาโครงขา่ยคมนาคมอตุสาหกรรมและโลจสิตกิสเ์พือ่เชื่อมถนนสายหลกั สายรอง 

รองรบัการบริการประชาชนและภาคธุรกจิ 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน

ลาดกระบงั-บางควาย กม.24+407 - กม.25+013 กม.26+901-กม.27+303 

และ กม.27+355-กม.28+541 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมทุรปราการ ระยะทาง 2.194 กโิลเมตร สายทาง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ลาดยางทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ลาดกระบงั-บาง

ควาย กม.24+389 - กม.25+022 กม.26+871 - กม.27+294 และ กม.

27+346 - กม.28+541 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั สายทาง 1 12,000,000                   

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 90,000,000                

ป้องกนั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นเรียงหนิป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล หมู่ที่

 1 ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ความยาว แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นเรียงหนิป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล หมู่ที่

 3 ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ความยาว แห่ง 1 45,000,000                   


