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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 204,407,647,274          

จงัหวดันนทบรุี 204,407,647,274          

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 2,389,224,700            

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 2,185,807,200            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 49,140,000                

โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 49,140,000                

การเสริมสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 49,140,000                

งบรายจ่ายอื่น 49,140,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งประสทิธภิาพและพฒันา

คุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 49,140,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 14,952,300                

โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 14,952,300                

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 14,952,300                

งบด าเนินงาน 14,952,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,952,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 14,952,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยโอนขอ้มูลจากโปรแกรมระบบ

สารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม (DPIS Version 5.0) ไปยงัระบบ

สารสนเทศทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management งาน 1 14,952,300                   

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 9,033,400                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร 9,033,400                 

การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร : การปลูกฝงัวธิี

คดิ สรา้งจติส านึก ใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริต 9,033,400                 

งบรายจ่ายอื่น 9,033,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันา

วฒันธรรมองคก์ร 0 9,033,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 346,870,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 346,870,300              

การพฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการและคุณภาพก าลงัคนภาครฐั 346,870,300              

งบบคุลากร 296,613,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 259,276,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 664 203,331,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง บาท 0 25,529,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 17,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. อตัรา 8 21,389,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร 0 2,646,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 23 6,363,600                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 37,336,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 22 34,018,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 14 3,318,400                    

งบด าเนินงาน 23,833,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,833,600                   

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 14,868,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 0 14,868,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ บาท 0 3,285,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าพาหนะเดนิทางของลูกจา้ง 0 56,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 3,273,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัสุขภาพลูกจา้ง 0 713,000                      

งบรายจ่ายอื่น 26,423,300                

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม อตัรา 6 5,026,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการวนิิจฉยั อทุธรณ์ และ

กรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ อตัรา 14 11,350,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่คณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม อตัรา 6 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่คณะกรรมการวนิิจฉยั อทุธรณ์ และกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ อตัรา 14 5,040,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ประธานคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม อตัรา 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประธานคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบ อตัรา 1 878,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม อตัรา 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์ และ

กรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ อตัรา 0 420,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,765,811,200            

การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคลภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ 18,428,500                

การพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพการบริหารทรพัยากรบคุคลภาครฐั 6,325,200                 

งบด าเนินงาน 6,294,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,294,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 218,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 145,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอืและผลติเอกสาร 0 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,791,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 744,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 3,047,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 60,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 100,000                      

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,300                        

การส่งเสริมเพือ่พฒันาขดีความสามารถในการบริหารทรพัยากรบคุคลใหส่้วนราชการ

และจงัหวดั 6,319,900                 

งบด าเนินงาน 6,319,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,319,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานและพธิกีาร 0 800,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,351,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 5,351,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 108,300                      

การพฒันาระบบและด าเนินการสรรหาบคุคลเขา้รบัราชการ 2,305,800                 

งบด าเนินงาน 2,305,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,305,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 1,812,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอืและผลติเอกสาร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 184,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 45,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 19,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 131,000                      

การพฒันากฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารทรพัยากรบคุคล 3,477,600                 

งบด าเนินงาน 3,447,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,447,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 15,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 46,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 32,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประทศ 0 10,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 4,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสือ่สารและการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 674,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 531,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 142,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 261,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 187,200                      

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรงท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

การเสริมสรา้งเกยีรตภูิมแิละคุณภาพบคุลากรภาครฐั 1,747,382,700            

การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาวฒันธรรมองคก์รภาครฐั 11,302,500                

งบด าเนินงาน 11,302,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,302,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 9,817,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการพธิกีารถวายสตัยป์ฏญิาณ งาน 0 1,617,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดังานวนัขา้ราชการพลเรือน งาน 0 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 684,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 245,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 439,700                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 800,000                      

การพฒันาเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ภายในส านกังาน ก.พ. 168,602,200              

งบด าเนินงาน 128,599,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 105,566,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 9,024,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ บาท 0 11,073,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการประกวด

ราคาและตรวจการจา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 658,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 652,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 5,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 50,414,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรบั-ส่งเอกสาร 0 468,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 7,474,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอืและผลติเอกสาร 0 378,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึและบริหารขอ้มูลเขา้ระบบ 0 140,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสือ่สารและการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก มด หนู และแมลงสาป 0 499,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรเ์ครือขา่ยและ

ระบบโปรแกรม 0 14,360,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความสะอาด 0 5,932,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลบ ารุงรกัษาระบบภายในและ 0 8,162,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการยา้ยสถานที่ท  างาน งาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการประชมุ ก.พ.อาเซยีน ครัง้ที่20 งาน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,220,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 2,225,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 994,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 954,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์9 คนั 0 2,435,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 1 คนั 0 415,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 0 815,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 1 คนั 0 525,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 2,490,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 98,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 23,032,700                   
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,932,700                    

งบลงทนุ 36,455,600                

ครุภณัฑ์ 12,521,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 449,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟนิรภยั ประตูเดี่ยว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 33,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 33 415,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,044,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 77 192,500                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบสารบรรณและระบบจดัเกบ็เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,173,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 40 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาอปุกรณ์ระบบสนบัสนุนศูนยค์อมพวิเตอร์

พรอ้มติดต ัง้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อโปรแกรมระบบงานหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบจดัเกบ็ทะเบยีนประวตัิขา้ราชการ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 984,400                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Adobe ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ลขิสทิธิ์ 15 365,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน (MS Office)

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ลขิสทิธิ์ 560 2,871,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาโปรแกรมป้องกนัไวรสั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ลขิสทิธิ์ 700 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ WORKSTATION ส าหรบั

งานประมวลผลระดบัสูง พรอ้มโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 315,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 13 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 160,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

 ANSI Lumens  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 28,200                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,934,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,934,000                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 7 ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 23,934,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,547,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,547,200                    

การบริหารจดัการดูแลนกัเรียนไทยในต่างประเทศ 44,998,600                

งบด าเนินงาน 44,998,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,568,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 699,400                      

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัขา้ราชการประจ าในต่างประเทศ 0 2,027,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหนา้ที่ประจ า

อยู่ในต่างประเทศ 0 2,027,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการประจ าใน 0 2,466,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิบ าเหน็จจ่ายแก่ลูกจา้งต่างประเทศ 0 1,087,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 835,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 474,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประทศ 0 261,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 99,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 698,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 0 638,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง บาท 0 878,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,352,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 622,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าครุภณัฑ์ 0 448,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารที่ท  าการ 0 3,135,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนตข์องส านกังานผูดู้แลนกัเรียนใน 0 936,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าโกดงัเกบ็เอกสาร 0 210,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,482,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,551,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิต์ 0 147,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 167,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 255,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก มด หนู และแมลงสาป 0 136,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรเ์ครือขา่ยและ

ระบบโปรแกรม 0 336,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลบ ารุงรกัษาระบบภายในและ 0 777,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการยา้ยสถานที่ท  างาน งาน 0 38,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าส าเนาเอกสารทางการเงนิ 0 70,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 148,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 148,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 901,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 705,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 119,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม บาท 0 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ บาท 0 6,426,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 2,254,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตข์องส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในต่างประเทศ คนั 1 339,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุนกัเรียน 0 5,566,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสารของส านกังานผูดู้แลนกัเรียนใน เครื่อง 1 70,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องพมิพข์องส านกังานผูดู้แลนกัเรียนใน เครื่อง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 1,636,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 910,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 231,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บาท 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 158,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 363,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,430,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,429,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 477,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 710,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 2,966,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 846,400                      

การพฒันาเพือ่เสริมสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินการดา้นการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม

ในระบบขา้ราชการพลเรือนสามญั 2,042,500                 

งบด าเนินงาน 2,042,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,042,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 126,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 69,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประทศ 0 38,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 243,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอืและผลติเอกสาร 0 243,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 866,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 380,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 486,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ บาท 0 156,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 600,000                      

การเตรียมและพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐั 1,520,436,900            

งบด าเนินงาน 111,478,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,478,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 424,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 6,160,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,024,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,375,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประทศ 0 447,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 201,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 85,629,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานด าเนินการสอบ 0 77,889,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอืและผลติเอกสาร 0 275,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาหลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการ 0 6,805,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าลายเอกสาร งาน 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการขอ้มูลประเมนิตนเองออนไลนแ์บบ งาน 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,072,500                   
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,133,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 12,939,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 259,300                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรอง 0 241,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 18,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 2,762,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 145,000                      

งบอดุหนุน 1,315,973,700            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,315,973,700               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนท ัว่ไป:เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายของ

นกัเรียนทุนรฐับาล ก.พ. ทุน 1474 1,315,973,700               

งบรายจ่ายอื่น 92,985,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,130,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการสรา้งและพฒันาผูน้ า 0 86,802,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาบุคลากรภาครฐัเพือ่สนบัสนุนการ

ขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 0 3,052,200                    

ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ 202,852,700              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 64,831,400                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 64,831,400                

สนบัสนุนบคุลากรในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแบบมส่ีวนร่วม 64,831,400                

งบอดุหนุน 64,831,400                

เงนิเดอืน 64,831,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 64,831,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 138,021,300              

ขอ้เสนอเชงินโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม 138,021,300              

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นระบบสุขภาพระดบัพื้นที่ 17,434,900                

งบอดุหนุน 17,434,900                

ค่าใชส้อย 17,434,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 17,434,900                   

ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันานโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม 120,586,400              

งบอดุหนุน 120,586,400              

ค่าใชส้อย 120,586,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 120,586,400                 

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   
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งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 4 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 5 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลางบริการ

ภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 1,162,915,300            

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 1,162,915,300            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 199,214,000              

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 199,214,000              

การวจิยัพฒันาเสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 199,214,000              

งบอดุหนุน 199,214,000              

ครุภณัฑโ์รงงาน 10,384,200                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์รงงาน ตู ้ 1 2,025,900                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็หนา้กากป้องกนัควนัจากอคัคีภยั ตู ้ 1 11,000                        

รายการระดบัที2่: ลฟิทย์กรถสองเสาคานบนพรอ้มติดต ัง้ ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์เครื่องมอืส าหรบังานประกอบรวม ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืและเครื่องทุ่นแรงส าหรบังานซอ่มบ ารุง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องขดัผวิท่อจรวดและผวิ Raw Matterial เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: แผงกัน้อลูมเินียมลอ้เลือ่นพรอ้มตราสญัลกัษณ์ สทป. แผง 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืวดัควบคุมคุณภาพ เครื่อง 1 499,900                      

รายการระดบัที2่: เครื่องทุ่นแรงในงานกระบวนการผลติ เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องกดัผวิบนวสัดุชิ้นงาน เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืติดต ัง้และท าความสะอาดแท่นทดสอบ

ภาคสถติดว้ยระบบลม ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุแท่นวางมอเตอรจ์รวด ส าหรบัคลงัเกบ็วตัถรุะเบดิ

ระหวา่งการผลติ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์รงงานที่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป เครื่อง 1 8,358,300                    

รายการระดบัที2่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง(High Pressure Water Jet) 

พรอ้มติดต ัง้ระบบส ารอก เครื่อง 1 5,858,300                    

รายการระดบัที2่: ระบบบ าบดัอากาศในพื้นที่ผสมสารเคมเีคลอืบผวิจรวด

อาคาร GA-02 ระบบ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน Composite ควบคุมดว้ยระบบ เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 148,100,000                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ ขดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืช่างพื้นฐาน ขดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: สายอากาศแบบ Standard Gain Broadband ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์พฒันาระบบ FPGA ขนาดเลก็ ระบบ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์พฒันาระบบ S-band Transmitter ระบบ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการพฒันาตน้แบบนวตักรรม IoT 

เพือ่การบริการ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาท ระบบ 1 147,200,000                 

รายการระดบัที2่: Scanning Electron Microscopy and 

Energy-dispersive detector (SEM & EDS) ระบบ 1 24,000,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชารปี์ (Charpy เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: เตาอบชิ้นงานอณุหภูมสูิง เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องอดัขึ้นรูปชิ้นงานเซรามคิ Cold Isostatic เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องกดัชิ้นงานตวัอยา่ง Wire Cut EDM เครื่อง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: เครื่องผสมดนิขบั ขนาด 100-120 ลติร เครื่อง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: หมอ้ผสมดนิขบั ขนาด 600 ลติร อนั 1 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: เครื่อง Dynamic mechanical analysis (DMA) 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ เครื่อง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืควบคุมคุณภาพ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องมอืทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัวตัถุ ชดุ 1 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์เซน็เซอรส์  าหรบัพฒันาเพือ่ติดต ัง้บน UAV ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์รงัวดัหมดุบงัคบัภาคพื้นดนิ ชดุ 1 6,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,017,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัพื้นฐาน (Basic Research) ชดุ 1 2,217,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุ Special tool ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัพฒันาป้ายทะเบยีนรถ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัวจิยัและทดสอบเซน็เซอรข์ ัน้ตน้ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องมอืวดัและบนัทกึขอ้มูลอตัราการไหล อณุหภูม ิ

ความดนั ของแกส๊และของเหลว เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องวดัการไหลของเหลวแบบอลัตราโซนิคแบบพกพา เครื่อง 1 517,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัพื้นฐาน (Basic Research) ที่มี

ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป ชดุ 1 8,800,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑพ์ฒันาตน้แบบอากาศยานไรค้นขบัขนาดเลก็

จนถงึขนาดกลาง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบการถา่ยเททางความรอ้น เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ตน้แบบจดัเกบ็พลงังานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ก าลงัสูง ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ตน้แบบลกัษณะรูปร่างของเชื้อเพลงิ ชนิดของเชื้อเพลงิ

 และระบบ oxidizer ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: อปุกรณ์ส าหรบั การวจิยัและพฒันาทางดา้น Deep 

Learning Vehicle Detection ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุ Software Defined Radio พรอ้มระบบเสาอากาศ ชดุ 1 1,500,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,712,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาความรูแ้ละนวตักรรมสู่ประชา 0 12,450,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาบุคลากรในภาควชิาการ 

ภาคอตุสาหกรรม และภาคเอกชน 0 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาฐานขอ้มูลเพือ่การวเิคราะหเ์ทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ 0 950,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการบทความวชิาการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการ การพฒันานวตักรรมการประยกุตใ์ชอ้งค์

ความเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศสู่ประชาสงัคม ศูนยบ์ริการทางวชิาการ 0 4,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาเครือขา่ยความร่วมมอื 0 8,310,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา

กบัภาคส่วนต่างๆ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการประชาสมัพนัธ์ 0 4,360,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาองคก์รเพือ่ความย ัง่ยนื 0 8,952,800                    

รายการระดบัที2่: โครงการสรา้งและรกัษาส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ร 0 1,165,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัพื้นฐาน (Basic Research) 0 7,787,800                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 245,566,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั เสริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 245,566,200              

การวจิยั พฒันาเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 245,566,200              

งบอดุหนุน 245,566,200              
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เงนิเดอืน 232,579,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนเจา้หนา้ที่สถาบนั 365 228,910,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนผูอ้  านวยการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ผลประโยชนต์อบแทนอืน่ของผูอ้  านวยการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า 0 668,700                      

ค่าตอบแทน 12,986,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 1,366,000                    

รายการระดบัที1่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 11,620,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 171,132,100              

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 171,132,100              

การวจิยัพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 171,132,100              

งบอดุหนุน 171,132,100              

ค่าตอบแทน 18,330,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ, 

คณะอนุกรรมการ 0 3,552,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานลว่งเวลา 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 0 2,508,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอืน่ 0 224,000                      

รายการระดบัที1่: สวสัดกิารเจา้หนา้ที่ 0 11,445,500                   

ค่าใชส้อย 79,505,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศ 0 1,433,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ 0 1,708,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 0 1,443,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,906,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งท าระบบ 0 1,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มบ ารุง 0 33,333,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรอง บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยอืน่ๆ 0 5,965,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,437,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะ 0 3,737,400                    

ค่าสาธารณูปโภค 25,492,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,077,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,029,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,906,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอนิเตอรเ์น็ต 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 180,000                      

ค่าวสัดุ 7,388,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุส านกังาน 0 2,147,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 0 1,670,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 156,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโรงงาน 0 364,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,432,300                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังาน ถงั 10 4,430,500                    

รายการระดบัที2่: ถงัดบัเพลงิชนิดเคมแีหง้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ปอนด์ ถงั 10 7,500                         

รายการระดบัที2่: ถงัดบัเพลงิชนิด CO2 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ปอนด์ ถงั 10 20,000                        

รายการระดบัที2่: ไฟฉุกเฉิน อนั 150 465,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ส  านกังาน ตวั 162 486,000                      

รายการระดบัที2่: ชัน้เหลก็ 5 ชัน้ ตวั 73 277,400                      

รายการระดบัที2่: รถเขน็อเนกประสงค์ คนั 28 86,200                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊พบัเอนกประสงค์ ตวั 76 142,400                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ส านกังาน ตวั 30 140,000                      

รายการระดบัที2่: สายพ่วงแบต ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที2่: กระบองไฟกระพริบ อนั 12 4,100                         

รายการระดบัที2่: ปัม๊ลมโรตารี่ เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที2่: ขวานดบัเพลงิ อนั 12 15,600                        

รายการระดบัที2่: กรรไกรตดัเหลก็ เลม่ 12 8,400                         

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็ลูกกญุแจ ตู ้ 2 6,600                         

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุ ส าหรบั 10 ที่น ัง่ ตวั 7 42,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ประชมุ ส าหรบั 12 ที่น ัง่ ตวั 1 42,500                        

รายการระดบัที2่: ตูบ้านเปิดโลง่ 3 ชัน้บน ลา่งบานทบึ 2 ชัน้ ตู ้ 20 130,000                      

รายการระดบัที2่: ตูบ้านเปิดกระจก 3 ชัน้บน ลา่งบานทบึ 2 ชัน้ ตู ้ 19 123,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารบานโลง่เปิด 4 ชัน้ ตู ้ 31 155,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสาร 4 ชัน้ (ส าหรบัแฟ้มแขวน 2 ชัน้ลา่ง) ตู ้ 9 58,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารบานกระจกบน 4 ชัน้ ตู ้ 11 71,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารเหลก็ 4 ชัน้ ตู ้ 40 198,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารเหลก็บานเปิดกระจก 4 ชัน้ ตู ้ 32 160,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก 3 ชัน้ ตู ้ 24 96,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารบานปิดทบึ 2 ชัน้ ตู ้ 17 59,500                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้อกสารบานโลง่ 2 ชัน้ ตู ้ 12 36,000                        

รายการระดบัที2่: ชัน้เหลก็ 4 ชัน้ ตวั 10 120,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้จดัเลี้ยง ตวั 130 76,700                        

รายการระดบัที2่: กระดานไวทบ์อรด์ ตวั 23 172,000                      

รายการระดบัที2่: รถเขน็ไฟเบอรต์ะแกรงรอบ ตวั 25 155,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องท าลายเอกสาร เครื่อง 14 133,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ครื่องมอื ตู ้ 2 16,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็อะไหล ่24 ลิ้นชกั ตู ้ 20 22,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็อะไหล ่12 ลิ้นชกั ตู ้ 20 30,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็กญุแจ แบบ 20 ชดุ ตู ้ 3 3,000                         

รายการระดบัที2่: ตูย้า ตู ้ 2 3,000                         

รายการระดบัที2่: ตูล้อ็กเกอร ์6 ประตู ตู ้ 3 20,600                        

รายการระดบัที2่: บอรด์เสยีบกระดาษโปสเตอร์ อนั 3 23,000                        

รายการระดบัที2่: กระดานฟลบิชารจ์ อนั 10 59,000                        

รายการระดบัที2่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส์ ตวั 2 123,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ เครื่อง 15 415,000                      

รายการระดบัที2่: ป้ายเชดิชูพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัและตราสญัลกัษณ์ ชดุ 1 99,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊หมูบูชาพรอ้มเครื่องสงัฆภณัฑ ์พรอ้มรูป 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์และธงชาติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุแผ่นป้ายพรอ้มกรอบอะครีลคิใส ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบเดนิตาม เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพาย เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ อนั 2 1,800                         

รายการระดบัที2่: โทรโขง่ อนั 2 1,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 26,585,800                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้นบาท ชดุ 1 15,510,800                   

รายการระดบัที2่: ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ์ ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ระบบรกัษาความปลอดภยัของระบบเครือขา่ยและ ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอฟตแ์วรช่์วยออกแบบทางวศิวกรรม ชดุ 1 7,960,800                    

รายการระดบัที2่: ระบบส าหรบัไซตส์ ารอง ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เครื่อง 45 11,075,000                   

รายการระดบัที2่: คอมพวิเตอรส์  านกังาน เครื่อง 45 1,575,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ส าหรบัการวจิยั เครื่อง 120 8,400,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์3D ชนิดพมิพ ์Carbon Fiber ได ้พรอ้ม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุฮารด์แวรเ์พือ่พฒันาและแสดงผลโปรแกรม PMIS ชดุ 1 700,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 220,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ใบ 12 220,800                      

รายการระดบัที2่: กระติกน า้รอ้น ใบ 12 11,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7.1 คิว 2 ประตู เครื่อง 12 112,800                      

รายการระดบัที2่: ไมโครเวฟ ขนาด 22 ลติร เครื่อง 8 18,200                        

รายการระดบัที2่: หมอ้ตม้น า้รอ้น ขนาด 15 ลติร ใบ 3 13,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ เครื่อง 3 59,700                        

รายการระดบัที2่: กระติกน า้แขง็ทรงเหลีย่ม พรอ้มลอ้ลาก ใบ 3 4,700                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 519,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เครื่อง 16 519,200                      

รายการระดบัที2่: โปรเจคเตอร์ เครื่อง 16 240,000                      

รายการระดบัที2่: จอโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 น้ิว อนั 9 63,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล SLR กลอ้ง 1 31,000                        

รายการระดบัที2่: ขาต ัง้กลอ้ง อนั 1 2,600                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งวดีโีอ กลอ้ง 1 42,600                        

รายการระดบัที2่: กลอ้ง Gopro พรอ้มชดุอปุกรณ์ครบชดุ กลอ้ง 2 45,000                        

รายการระดบัที2่: แฟลชเสริมภาพนอก อนั 2 34,000                        

รายการระดบัที2่: กลอ้งวดิโีอดจิทิอล กลอ้ง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: จอรบัภาพ เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล DSLR กลอ้ง 1 8,000                         

รายการระดบัที2่: กลอ้งส่องทางไหล ตวั 1 20,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,657,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ เครื่อง 33 657,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,000 VA/1,200 W เครื่อง 33 396,000                      

รายการระดบัที2่: โรลเกบ็สายไฟ ขนาด 20 เมตร อนั 29 59,200                        

รายการระดบัที2่: พดัลมตัง้โตะ๊ ขนาด 18 น้ิว ตวั 48 47,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุเครื่องขยายเสยีง ชดุ 1 15,500                        

รายการระดบัที2่: โคมไฟตัง้โตะ๊ LED อนั 27 37,800                        

รายการระดบัที2่: วทิยสุือ่สาร ตวั 8 88,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องทดสอบสายแลน เครื่อง 2 1,700                         

รายการระดบัที2่: คีมเขา้หวัสายแลน อนั 2 1,700                         

รายการระดบัที2่: เครื่องบนัทกึเสยีง เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุี่มรีาคาต่อหน่วยตัง้แต่ 1 ลา้น เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: UPS ส าหรบัอาคารเตรียมสารเคม ีและอาคารเตรียม

สารออกซไิดสเ์ซอร์ เครื่อง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า MDB ตู ้ 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่อาคารส านกังานแจง้วฒันะ 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 547,003,000              

โครงการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือ่การป้องกนัประเทศ 547,003,000              

การวจิยัและพฒันาโครงการขนาดใหญ่ดา้นยทุโธปกรณ์เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

และถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 547,003,000              

งบอดุหนุน 547,003,000              

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 293,850,000                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบยทุโธปกรณ์ 0 293,850,000                 

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาระบบจรวดสมรรถนะ

สูงแบบ DTI-2 0 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาองคป์ระกอบพื้นฐาน

ระบบยานไรค้นขบั 0 53,500,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศแบบรวมศูนยแ์ละโปรแกรมประยกุต์ 0 14,600,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาจรวดหลายล ากลอ้ง

น าวถิ ีระยะยงิ 80 กม. 0 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาหุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถุ 0 34,800,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาเครื่องช่วยฝึกยานรบ 0 32,900,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการประยกุตใ์ชแ้ผนที่สถานการณ์ร่วม

เพือ่จ าลองภารกจิการช่วยเหลอืทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 0 95,000,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาร่วมยานเกราะลอ้ยาง 0 43,000,000                   

รายการระดบัที2่: ครุภณัฑโ์ครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบระบบ

เครื่องช่วยฝึกใชอ้าวุธเสมอืนจริงข ัน้สูง (AVSS) 0 15,700,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 253,153,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบยทุโธปกรณ์ 0 253,153,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาสนามยงิทดสอบจรวดและอาวุธน าวถิี 0 870,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ 0 63,580,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาระบบจรวดหลายล ากลอ้งแบบ

 DTI-1G ระยะที่ 2 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาองคป์ระกอบพื้นฐานระบบยาน 0 19,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ 

แบบรวมศูนย ์และโปรแกรมประยกุต ์ฯ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาหุ่นยนตเ์กบ็กูว้ตัถรุะเบดิ 0 34,200,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาร่วมยานเกราะลอ้ยางส าหรบั

ปฏบิตัิภารกจิของ นย. 0 22,548,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาจรวดดดัแปรสภาพอากาศ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาจรวดหลายล ากลอ้งน าวถิ ี 0 46,450,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมอืนจริง 0 8,150,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการประยกุตใ์ชแ้ผนที่สถานการณ์ร่วมเพือ่จ าลอง

ภารกจิการช่วยเหลอืทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 0 455,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาร่วมยานเกราะลอ้ยาง ระยะที่ 2 0 43,400,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการวจิยัและพฒันาตน้แบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช ้

อาวุธเสมอืนจริงข ัน้สูง (AVSS) 0 3,700,000                    

กระทรวงกำรคลงั 814,000                   

กรมสรรพากร 814,000                   
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แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 93,214,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 3,014,500                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,014,500                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 3,014,500                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 3,014,500                 

งบรายจ่ายอื่น 3,014,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการจดัมหกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชือ่มโยงวฒันธรรมลุม่แม่น า้เจา้พระยาตอนกลาง จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 3,014,500                    

กรมการทอ่งเทีย่ว 90,200,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 90,200,000                

การใหบ้ริการดา้นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั 90,200,000                

รกัษาความปลอดภยัและใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 90,200,000                

งบลงทนุ 90,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 90,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการกองบญัชาการต ารวจท่องเที่ยว 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 90,200,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 34,341,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 14,661,800                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 13,511,400                

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 13,253,200                

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 594,800                   

งบด าเนินงาน 594,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 594,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 502,000                      



16 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 12,658,400                

งบด าเนินงาน 12,653,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,653,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 194,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 188,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 6,135,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 943,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 171,600                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 171,600                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 171,600                   

งบลงทนุ 171,600                   

ครุภณัฑ์ 171,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 171,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 6 171,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 978,800                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 978,800                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 978,800                   

งบลงทนุ 978,800                   

ครุภณัฑ์ 978,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 872,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปาก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปาก เครื่อง 6 335,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปาก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปาก เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

คุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบล

เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้น

เกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: แท่นพูด (โพเดยีม) สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด ตวั 2 28,000                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,300,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,300,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 1,300,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 1,300,000                 

งบลงทนุ 1,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้เหลก็โปร่ง พรอ้มถมดนิ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่

พึง่นนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 2,646,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,646,900                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 2,646,900                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 2,646,900                 

งบลงทนุ 2,646,900                 

ครุภณัฑ์ 1,446,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 158,900                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ระดบัปฏบิตัิการ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 47,100                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 20 59,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ขนาด 180 x 76 เซนติเมตร ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบุรี ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 20 52,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบุรี ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งน า้รวม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 1,200,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 4,898,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,898,000                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 4,898,000                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 4,898,000                 

งบลงทนุ 4,898,000                 

ครุภณัฑ์ 1,968,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,400                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 80,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,830,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

 กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 ลอ้

  สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด คนั 1 982,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย

บา้นปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

ปากเกร็ด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่:  โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,930,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาอาคารนอนเด็ก สถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนพญาไท ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 5 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 930,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนปากเกร็ด ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 930,000                      

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 10,834,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,834,700                

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 10,834,700                
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ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 2,419,300                 

งบลงทนุ 2,419,300                 

ครุภณัฑ์ 1,298,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ส่งเสริมอาชพีคนพกิาร (โรงงานปีคนพกิารสากล)  ต าบลบางตลาด อ าเภอ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยส่์งเสริมอาชพีคนพกิาร 

(โรงงานปีคนพกิารสากล)  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,121,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์ศูนยส่์งเสริมอาชพีคนพกิาร

 (โรงงานปีคนพกิารสากล)  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 95,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,026,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารโรงงาน1(แผนกตดัเยบ็เสื้อผา้)ศูนย์

ส่งเสริมอาชพีคนพกิาร (โรงงานปีคนพกิารสากล)  ต าบลบางตลาด อ าเภอ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารโรงงาน3 (แผนกผลติน า้ดื่ม) ศูนยส่์งเสริม

อาชพีคนพกิาร (โรงงานปีคนพกิารสากล)  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด แห่ง 1 576,000                      

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 8,415,400                 

งบลงทนุ 8,415,400                 

ครุภณัฑ์ 3,415,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 219,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

บุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

บุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

บุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 2 72,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร

บา้นนนทภูมจิงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั หลงั 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก

จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 5 26,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 3-6 ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ

สติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 3 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 7-9 ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ

สติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 4,800                         

รายการระดบัที1่:  เกา้อี้ท  างาน ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดั

นนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 4 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นราชาวดี

 (หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ตวั 4 4,800                         
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

พฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 411,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารบา้นเฟ่ืองฟ้าจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 3 99,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบา้นเฟ่ืองฟ้าจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 2 78,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(ชาย) จงัหวดันนทบุรี ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรม

จดัการส านกังาน ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,211,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นเฟ่ืองฟ้าจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 536,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(ชาย) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารบา้นราชาวด ี(ชาย) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ สแตนเลสแบบต่อท่อหนา้หนา้เวา้ ขนาด 4

 กอ๊ก ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก สถานคุม้ครอง

และพฒันาคนพกิารบา้นนนทภูมจิงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ใส่เสื้อผา้ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด(ีหญงิ)จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        
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รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ  สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 2 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 103,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นนนทภูมจิงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 10 103,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 182,400                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นน

นทภูมจิงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องออกซเิจน สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เตียง 10 65,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉิน 3 ลิ้นชกั สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี   ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด คนั 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟฉายตรวจโรค สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั อนั 2 1,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุตะแครงท าแผล สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร

บา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัขยะมลีอ้  สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ใบ 2 15,200                        

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกัใส่ยา สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั หลงั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็จ่ายยา สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

ราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั คนั 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจตา ตรวจหู สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร

บา้นราชาวด ี(หญงิ) จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโรงอาหาร สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นนนทภูมจิงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารสูทกรรม สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นราชาวด(ีหญงิ)จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด หลงั 1 4,000,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 139,836,600               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 373,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 373,300                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 373,300                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 373,300                   

งบลงทนุ 373,300                   

ครุภณัฑ์ 373,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 373,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลบางกระสอ   อ าเภอเมอืงนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี ชดุ 8 294,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลบางกระสอ   อ าเภอเมอืงนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลบางกระสอ   อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี  ต าบลบางกระสอ   อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 40,000                        

กรมชลประทาน 138,067,300              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 84,842,800                

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 80,400,300                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 80,400,300                

งบลงทนุ 80,400,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,400,300                   

ค่าส ารวจออกแบบ 13,967,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 11 จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 13,967,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 66,433,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณดา้นทศิเหนือภายในกรมชลประทาน

ปากเกร็ด  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 8,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 25,945,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ยายส่อน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.นายยอด  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.นายจอน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.เสนียว์งศ ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายอาคารชลประทานใน

เขต โครงการฯ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบาง

รกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ลดัล ารี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

พระยาบรรลอื ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ลดัขนุศรี  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.ปลายคลองลาก

ฆอ้น-ไทรนอ้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลอง

ขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้พมิลราช  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองราษฎรนิ์ยม  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั รายการ 1 470,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.นายประสทิธิ์  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ล ารางสาธารณะ หมู่ 7 โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ปตร.ในเขตฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 5  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปาก รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ล ารางตาเจอื  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ลดัหน่ึง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

พระยาบรรลอื ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิปรบัสภาพทอ้งคลอง

บริเวณ.สถานีสูบน า้ 36 แห่ง  โครงการชลประทานนนทบุรี ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้และ.สถานีสูบน า้คลองบางบวั

ทอง  โครงการชลประทานนนทบุรี ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้และ.สถานีสูบน า้คลองพระ

อดุม  โครงการชลประทานนนทบุรี ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองบางไผ่ใหญ่  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองไผ่แถว  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองแหลมเหนือ  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองแหลมกลาง  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองล ารางธรรมชาติ  โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองยายปัน่  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองยายถว้น  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองยายชื้น  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองล าประโดง  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองผูใ้หญ่ฟกั  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองยายโทน  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 625,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.คลองโรงยาเก่า  โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 479,700                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองพระอดุม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปาก รายการ 0 479,700                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 4,442,500                 
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การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 4,442,500                 

งบลงทนุ 4,442,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,442,500                    

ค่าที่ดนิ 4,442,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 11 จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 4,442,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 53,224,500                

การจดัการน า้ชลประทาน 53,224,500                

การจดัการงานชลประทาน 53,224,500                

งบลงทนุ 53,224,500                

ครุภณัฑ์ 38,439,200                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 38,439,200                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 11 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 2 คนั รายการ 0 507,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 6 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 6 คนั คนั 0 12,117,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 6 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 2 คนั คนั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส านกัเครื่องจกัรกล 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 3 คนั คนั 0 3,345,200                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องสูบน า้ ส านกัชลประทานที่ 11 จงัหวดั

นนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 5 สถานี สถานี 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องสูบน า้ ส านกัเครื่องจกัรกล จงัหวดันนทบุรี

 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 6 เครื่อง เครื่อง 0 5,470,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,785,300                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพาน ปตร.บางไทร .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,285,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 10,384,800                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทานนนทบุรี ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่ จ านวน 8 สาย .โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 735,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายซอย จ านวน 28 สาย .โครงการ

ชลประทานนนทบุรี ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 421,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระ

ยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 395,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่ จ านวน 29 สาย .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง รายการ 0 4,086,400                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายซอย จ านวน 17 สาย .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง รายการ 0 1,096,200                    
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการชลประทาน

นนทบุรี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั รายการ 0 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 11 ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,900,500                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน จ านวน 36 สาย .โครงการ

ชลประทานนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคนคลองบางบวัทอง .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองทววีฒันา .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองบางใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระพมิล ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี รายการ 0 190,500                      

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 าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 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 าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 510,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 510,000                   

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 510,000                   

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 510,000                   

งบลงทนุ 510,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 510,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 510,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันนทบุรี กลา้ 500000 510,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 22,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 22,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     
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งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 22,000                        

กระทรวงคมนำคม 7,634,052,700            

กรมการขนส่งทางบก 1,558,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,558,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,558,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,558,000                 

งบลงทนุ 1,558,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,558,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,558,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,558,000                    

กรมทางหลวง 7,105,536,700            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 6,950,951,700            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 6,043,578,700            

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 6,043,578,700            

งบลงทนุ 6,043,578,700            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,043,578,700               

ค่าที่ดนิ 5,000,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสายบางใหญ่ - 0 5,000,000,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 912,098,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  

ช่วงที่ 1 จ.นนทบุรี กม. 0.4 235,487,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  

ช่วงที่ 2 จ.นนทบุรี กม. 3.7 162,410,500                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 3 จ.นนทบุรี กม. 4.9 269,544,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

ช่วงที่ 4 จ.นนทบุรี กม. 4 244,656,400                 

ค่าส ารวจออกแบบ 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 (ดา้น

ตะวนัตก) ตอนบางบวัทอง - บางปะอนิ (รวมงานปรบัปรุงทางแยกต่างระดบั

บางปะอนิ) จ.นนทบุรี โครงการ 1 68,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 63,480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง

สายบางใหญ่ - บา้นโป่ง - กาญจนบุรี 0 63,480,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 805,893,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสะพานขา้มแม่น า้เจา้พระยา (สะพานนวลฉว)ี จ. แห่ง 1 30,000,000                   

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 775,893,000              

งบลงทนุ 775,893,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 775,893,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 775,893,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวง

แหวนรอบนอกดา้นตะวนัตก) กบัทางหลวงหมายเลข 345 จ.นนทบุรี แห่ง 1 435,893,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ จ.นนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร กม. 9 340,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 61,480,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 61,480,000                

งบลงทนุ 61,480,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,480,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 61,480,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง จ.นนทบุรี แห่ง 3 61,480,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check นนทบุรีทางหลวงหมายเลข 345  ตอน  บางบวัทอง - บางคูุวดั จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check นนทบุรีทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 145,235,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 114,540,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 107,440,000              

งบลงทนุ 107,440,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,440,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 107,440,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนนทบุรี กม. 439 67,740,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนัง่เกลา้ -  ต่าง

ระดบับางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบาง

หลวง จ.นนทบุรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คลองมหาสวสัดิ์ - คลอง

บางไผ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ ์- บางเลน จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบวัทอง - ไทรนอ้ย 

ตอน 1 จ.นนทบุรี แห่ง 1 16,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 7,100,000                 

งบลงทนุ 7,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,100,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัไทรนอ้ย (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัไทรนอ้ย (ขาเขา้) จ.นนทบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ไทรนอ้ย (ขาเขา้) จ.นนทบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

บางใหญ่ (ขาเขา้) จ.นนทบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษา Image Processing System (ImPS) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัไทรนอ้ย (ขาเขา้) จ.นนทบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกับางใหญ่ (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 2,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 30,695,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,695,000                

งบลงทนุ 30,695,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,695,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,695,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษเ์พชร - 

สะพานพระนัง่เกลา้ จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนัง่เกลา้ - 

ต่างระดบับางใหญ่ ตอน 1 จ. นนทบุรี แห่ง 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวดัแดง - บาง

บวัทอง ตอน 1 จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวดัแดง - บาง

บวัทอง ตอน 2 จ. นนทบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 5 จ. นนทบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 3 จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 12 จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 11 จ. นนทบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 9 จ. นนทุบรี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบวัทอง - บางคูวดั

 ตอน 1 จ. นนทบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบาง

หลวง ตอน 3 จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวสัดิ์ - บางบวั

ทอง ตอน 1 จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบวัทอง - ไทรนอ้ย

 จ. นนทบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 9,350,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ ์- บางเลน

 จ. นนทบุรี แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบาง

หลวง จ. นนทบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบาง

หลวง และสายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบาง แห่ง 1 1,500,000                    

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 526,958,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 88,176,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 88,176,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 88,176,000                

งบลงทนุ 88,176,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,176,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 88,176,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ลาดบวัหลวง อ.ไทรนอ้ย จ. กม. 0.5 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.9 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ. กม. 0.56 14,899,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.340 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กม. 0.75 14,899,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหน่ึง อ.ไทรนอ้ย จ. กม. 1.3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.346 - แยก ทล.3215 อ.ไทรนอ้ย จ. กม. 0.57 13,678,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด อ.บางใหญ่ จ. กม. 0.65 14,900,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,838,000                

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 15,838,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในกรุงเทพมหานคร และเมอืง

ปริมณฑล 15,838,000                

งบลงทนุ 15,838,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,838,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,838,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.3019 เลีย่งเมอืง

ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แห่ง 1 7,356,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.4018 เลีย่งเมอืง

นนทบุรี อ.เมอืง จ.นนทบุรี แห่ง 1 8,482,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 422,944,000              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 63,447,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 57,938,000                

งบลงทนุ 57,938,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,938,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,331,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 

3) อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบุรี กม. 3.638 55,331,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,607,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9

 - บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบวัทอง จ.นนทบุรี 0 2,607,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 5,509,800                 

งบลงทนุ 5,509,800                 

ครุภณัฑ์ 2,509,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทนนทบุรี 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) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,618,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทนนทบุรี เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทนนทบุรี เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 325,520,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 325,520,000              

งบลงทนุ 325,520,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 325,520,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 325,520,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงความปลอดภยัและสญัญาณ

ไฟจราจร ถนนนครอนิทร ์อ.เมอืง, บางกรวย จ.นนทบุรี แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงป้ายแนะน าและอปุกรณ์ความ

ปลอดภยับนถนนราชพฤกษแ์ละสะพานมหาเจษฎาฯ อ.เมอืง, บางกรวย, แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณถนนราช

พฤกษต์ดัถนนรตันาธเิบศรฝ์ัง่ทศิเหนือ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอืน่ๆ อ.เมอืง แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สะพานมหาเจษฎาบดนิทรานุสรณ์ อ.เมอืง จ. แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

แยกนนทกจิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

บา้นหนองเพรางาย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

คลองก านนัจติร อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.1026 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - 

วดัตน้เชอืก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 9,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.3019 เลีย่งเมอืงปากเกร็ด อ.ปาก

เกร็ด จ.นนทบุรี แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.4018 เลีย่งเมอืงนนทบุรี อ.เมอืง แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.5005 แยกทางหลวงชนบท นบ.

5014 - วดัหลงับาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.5014 แยกทางหลวงชนบท นบ.

1011 - บา้นใหม่ อ.บางกรวย, บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.

1009 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.บางใหญ่, ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อ าเภอ

ไทรนอ้ย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี กม. 1.4 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์ตอนที่ 2 อ.เมอืง, 

บางกรวย จ.นนทบุรี แห่ง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอนิทร ์อ.เมอืง, บางกรวย จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 อ.บางบวัทอง, ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กม. 1.4 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

ลาดบวัหลวง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี กม. 1.4 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ ์อ.เมอืง, บางกรวย จ. แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นบ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346

 - บา้นคลองหน่ึง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.3030 ถนนชยัพฤกษ ์อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แห่ง 1 24,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี กม. 266 70,520,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 33,976,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 32,929,300                

งบลงทนุ 32,929,300                

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเสน้จราจรพรอ้มอปุกรณ์ควบคุมคุณภาพ แขวง

ทางหลวงชนบทนนทบุรี ชดุ 1 1,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,329,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 31,329,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทาง

หลวงชนบท นฐ.3004 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,109,300                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 9 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.5027 แยกทาง

หลวงชนบท นบ.1009 - อ าเภอไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 4 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 9 - แยกนนทกจิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นบ.1002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 9 - บา้นหนองเพรางาย อ.บางบวัทอง, ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี แห่ง 1 6,260,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนนทบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,961,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,631,700                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,131,700                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,131,700                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,131,700                 

งบลงทนุ 6,131,700                 

ครุภณัฑ์ 4,685,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 61,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,509,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 3,531,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ (digital desiccator) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,445,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,445,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่หอ้งปฏบิตัิการทดสอบตวัอยา่ง และ

ปรบัปรุงหอ้งประชมุ  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 204,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าทาสภีายนอกอาคาร ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 6  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 1,241,400                    

กรมป่าไม ้ 1,329,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,329,700                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,329,700                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,329,700                 

งบลงทนุ 1,329,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,329,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,700                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 215,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,114,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันนทบุรี กลา้ 287000 832,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันนทบุรี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันนทบุรี ไร่ 1 500                           

กระทรวงพลงังำน 25,800                     

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 25,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,800                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 25,800                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 25,800                     

งบลงทนุ 25,800                     

ครุภณัฑ์ 25,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 25,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี จอ 1 11,800                        

กระทรวงพำณิชย์ 6,222,187,200            

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,430,035,400            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,695,000                
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โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคใต ้ 19,695,000                

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการและส่งเสริมการตลาด 19,695,000                

งบรายจ่ายอื่น 19,695,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการคา้จงัหวดัชายแดน 0 19,695,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 55,546,400                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบใหบ้ริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ 55,546,400                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 55,546,400                

งบด าเนินงาน 5,311,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,311,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,311,000                    

งบลงทนุ 41,632,300                

ครุภณัฑ์ 41,632,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,632,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเวป็ไซตข์องส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 76 จงัหวดั 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริหารจดัการการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

(e-Learning) พรอ้มระบบหอ้งเรียนเสมอืน (Vittual Class Room) 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 8,894,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริหารจดัการหอ้งสมดุแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(e-Library) ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 56 2,016,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 17 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 64 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี

 จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 30 510,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 83 1,079,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟ ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จดุ 65 292,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 490 14,700,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 20 420,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 510 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 510 5,610,000                    

งบรายจ่ายอื่น 8,603,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,060,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธส่์งเสริมและพฒันา

เศรษฐกจิการคา้ไทยสู่ พาณิชย ์4.0 - 0 4,995,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัสถาปนาและกจิกรรมส าคญัของ

กระทรวงพาณิชย์ - 0 1,548,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 138,685,800              

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 25,066,300                

ส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว 17,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนเชือ่มโยง

{{LF}}การท่องเที่ยว 0 17,000,000                   

พฒันาศกัยภาพเมอืงตลาดจงัหวดัปทมุธานี 8,066,300                 

งบรายจ่ายอื่น 8,066,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเมอืงตลาดจงัหวดัปทุมธานี 0 8,066,300                    

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 18,965,400                

ยกระดบัและพฒันาผา้ทออสีานสู่สากล 18,965,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,965,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัและพฒันาผา้ทออสีานสู่สากล 0 18,965,400                   

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 7,220,000                 

ส่งเสริมและพฒันาการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชายแดนภาคเหนือ 7,220,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,220,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาการขบัเคลือ่น

{{LF}}เศรษฐกจิชายแดนภาคเหนือ 0 7,220,000                    

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 6,372,200                 

ยกระดบัตลาดสนิคา้เกษตรกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 6,372,200                 

งบรายจ่ายอื่น 6,372,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัตลาดสนิคา้เกษตรกลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออก 0 6,372,200                    

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตัว ์ 1,000,000                 

ส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการปศุสตัวจ์งัหวดัภาคใตช้ายแดน ปี 2562 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการปศุสตัว ์

จงัหวดัภาคใตช้ายแดน ปี 2562 0 1,000,000                    

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 9,826,100                 

พฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปและอตุสาหกรรมอาหารครบวงจร 9,826,100                 

งบรายจ่ายอื่น 9,826,100                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปและ

{{LF}}อตุสาหกรรมอาหารครบวงจร 0 9,826,100                    

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 6,244,600                 

ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสนิคา้นวตักรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้ 6,244,600                 

งบรายจ่ายอื่น 6,244,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและเชือ่มโยงตลาดสนิคา้

{{LF}}นวตักรรมกลุม่จงัหวดัภาคใต ้ 0 6,244,600                    

โครงการยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นที่

ของภาค 35,405,600                

มหกรรมซฟู้ีดภาคใต ้ 17,405,600                

งบรายจ่ายอื่น 17,405,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังานมหกรรมซฟู้ีดภาคใต ้ 0 17,405,600                   

ส่งเสริมตลาดสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้(ฝัง่อ่าวไทย

และอนัดามนั) 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมตลาดสนิคา้เกษตรและ

{{LF}}อตุสาหกรรมเกษตรกลุม่จงัหวดัภาคใต ้(ฝัง่อ่าวไทยและอนัดามนั) 0 18,000,000                   

โครงการส่งเสริมรูปแบบการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็และสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพของพื้นที่ 15,288,000                

ส่งเสริมตลาดการคา้การลงทนุภาคใต ้ 15,288,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,288,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมตลาดการคา้การลงทุนภาคใต ้ 0 15,288,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก 11,294,200                

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมตลาดการคา้ชายแดนกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 11,294,200                

งบรายจ่ายอื่น 11,294,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมตลาดการคา้

ชายแดนกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 0 11,294,200                   

โครงการส่งเสริมการคา้ชายแดน 2,003,400                 

ยกระดบัการคา้ภูมภิาคจงัหวดัภาคกลาง 2,003,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,003,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการคา้ภูมภิาคจงัหวดัภาคกลาง 0 2,003,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 783,407,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 783,407,100              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 783,407,100              

งบบคุลากร 699,105,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 587,791,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1257 443,099,800                 

รายการระดบัที1่: รายการเงนิเดอืนอืน่ ๆ 651 113,885,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 100 30,806,700                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 111,314,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 35 51,928,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 301 59,385,600                   
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งบด าเนินงาน 84,301,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,301,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 833 75,567,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 14 5,452,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ได ้ 4 80,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต 50 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 301 2,685,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 426,819,000              

ยทุธศาสตร ์ขอ้เสนอ และขอ้มลูสารสนเทศดา้นการพาณิชย์ 280,387,200              

ศึกษา วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัท า ยทุธศาสตร ์แผนงาน ขอ้เสนอแนะ และตดิตาม

ประเมนิผลการปฏบิตังิานกระทรวง 563,000                   

งบด าเนินงาน 563,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 563,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

พฒันาประสทิธภิาพการบริหารจดัการองคก์ร 123,155,000              

งบด าเนินงาน 90,558,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,151,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 559,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,072,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,659,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 357,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 6,687,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,711,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,970,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,300                         

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 559,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 19,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,461,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 693,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 91,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 514,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 9,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 1,407,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 794,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 375,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 68,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 169,700                      

งบลงทนุ 9,645,200                 



38 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

ครุภณัฑ์ 3,300,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ประจ าต าแหน่ง ระดบัอธบิด ีหรือผูด้  ารงต าแหน่งอืน่

ที่มฐีานะเทยีบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกวา่ 2,500 ซซี ีหรือก าลงั

เครื่องยนตสู์งสุดไม่เกนิ 160 กโิลวตัต ์ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 2 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,345,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,345,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 6,345,200                    

งบอดุหนุน 751,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 751,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาภาษาจนี 0 751,000                      

งบรายจ่ายอื่น 22,200,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพองคก์ร

รองรบัพาณิชยย์คุใหม่ 0 21,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเทดิพระเกยีรติและเผยแพร่พระเกยีรติ

คุณพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 0 900,000                      

ศึกษา วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เสนอแนะทา่ทใีนการปกป้องรกัษาผลประโยชนแ์ละการ

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 97,547,000                

งบด าเนินงาน 53,183,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,508,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 176,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการใน

ต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิน่ 0 10,098,900                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งใน 0 5,224,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง

หนา้ที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 0 3,253,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,451,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 686,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,131,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 172,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,108,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,469,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 374,700                      

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 7,547,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานในต่างประเทศ 0 13,850,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 611,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 577,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 874,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 581,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 21,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 65,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 210,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,674,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 708,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 252,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 82,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,631,200                    

งบรายจ่ายอื่น 44,363,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,023,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 0 38,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเฝ้าระวงัและปกป้องผลประโยชนท์างการ

คา้ Trade Watch 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมในโอกาสส าคญัต่างๆ เกี่ยวกบั

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0 440,000                      

จดัท าและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 59,122,200                

งบด าเนินงาน 35,000,000                

ค่าสาธารณูปโภค 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 35,000,000                   

งบลงทนุ 22,122,200                

ครุภณัฑ์ 22,122,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,122,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าลขิสทิธิ์ระบบคอมพวิเตอรส์  านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 4,028,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 148 4,440,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 148 562,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 148 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส าหรบัประมวลผล ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์LED ส ีแบบ Network (A3) 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 26 390,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 25 725,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 44 2,428,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 19 110,200                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 260,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นระบบ

รกัษาความปลอดภยัตามนโยบายภาครฐัของส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 0 2,000,000                    

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 146,431,800              

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 146,431,800              

งบด าเนินงาน 123,279,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,393,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,217,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,120,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,063,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 6,259,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,536,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 4,496,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 57,651,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 121,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 401,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,458,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 171,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 4,136,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,235,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,088,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 639,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 298,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 298,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 767,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,358,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 26,886,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 8,068,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,125,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 4,648,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 13,044,300                   

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี คนั 1 1,288,000                    

งบรายจ่ายอื่น 21,864,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลเศรษฐกจิการคา้ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพสนิคา้เกษตรและ

ยกระดบัการเชือ่มโยงการคา้ภูมภิาค : พาณิชยภ์าค 0 7,864,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 5,882,100                 

โครงการพฒันาจติส านึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุริต กระทรวงพาณิชย์ 5,882,100                 
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สรา้งจติส านึกใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริตและเพิม่ประสทิธภิาพของกลไกป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 5,882,100                 

งบรายจ่ายอื่น 5,882,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งจติส านึกและตระหนกัรูใ้นการ

ป้องกนัการทุจริต - 0 5,882,100                    

กรมการคา้ต่างประเทศ 406,656,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 31,309,200                

โครงการสรา้งเครือขา่ยและยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่ผลกัดนั

มลูค่าเพิม่ภาคการผลติ การคา้ และการลงทนุ 31,309,200                

การพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการคา้ต่างประเทศ 31,309,200                

งบลงทนุ 5,852,000                 

ครุภณัฑ์ 5,852,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,852,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาระบบ Call Center รองรบัการ

อ านวยความสะดวกทางดา้นขอ้มูลการคา้ต่างประเทศดว้ยนวตักรรมดจิติลั 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 5,852,000                    

งบรายจ่ายอื่น 25,457,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการคา้ต่างประเทศ 1 รายการ 0 1,147,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการเสริมสรา้งศกัยภาพสนิคา้เกษตรนวตักรรม

ไทยเพือ่การต่อยอดเชงิพาณิชย์ รายการ 0 24,310,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 4,678,500                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 4,678,500                 

ประชมุขา้วนานาชาติ 4,678,500                 

งบรายจ่ายอื่น 4,678,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการประชมุขา้วนานาชาติ  Thailand Rice 

Convention 2019 0 4,678,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 29,109,500                

โครงการขยายการคา้การลงทนุชายแดน และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 29,109,500                

การขยายการคา้การลงทนุชายแดนและพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่รองรบัเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ 29,109,500                

งบรายจ่ายอื่น 29,109,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการขยายการคา้การลงทุนชายแดนและพฒันา

ผูป้ระกอบการเพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 0 29,109,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 234,228,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 234,228,500              

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้ และการลงทนุ 234,228,500              

งบบคุลากร 231,074,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 220,184,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 582 196,072,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 39 3,184,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 111 6,208,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 34 341,400                      
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบันิติกร 23 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 43 13,243,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,890,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 51 10,890,300                   

งบด าเนินงาน 3,154,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,154,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 33 1,399,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 51 459,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 80,064,900                

การคา้ไดร้บัการส่งเสริม ปกป้อง และอ านวยความสะดวก 80,064,900                

บริหารจดัการสนิคา้ส าคญั 9,151,600                 

งบด าเนินงาน 7,221,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,498,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 231,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 110,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมนิผลงาน 0 41,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,052,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 499,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 23,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 534,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 393,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 14,200                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,723,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,297,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,930,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริหารจดัการสนิคา้ส าคญั 0 530,000                      

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการคา้ 11,799,500                

งบด าเนินงาน 8,152,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,294,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 395,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 560,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 163,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 20,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 4,858,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 808,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,900,000                    
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งบลงทนุ 547,000                   

ครุภณัฑ์ 207,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 207,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คต้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 23 207,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าพรอ้มติดต ัง้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 340,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,100,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,100,000                    

ปกป้องและแกไ้ขปญัหาอปุสรรคทางการคา้ 32,170,500                

งบด าเนินงาน 25,268,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,387,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 734,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมนิผลงาน 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 989,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 445,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 495,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 72,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 55,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,509,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 729,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมและค่าวชิาชพีทนายความ 0 1,160,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงเครื่องฟอกอากาศ 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 729,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 972,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 291,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 405,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 162,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,881,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 705,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,600,000                    

งบลงทนุ 936,000                   

ครุภณัฑ์ 36,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟนิรภยั ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ตู ้ 1 36,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุเอนกประสงค ์ช ัน้ 3 อาคาร

ปฏบิตัิการวเิคราะหม์าตรฐานสนิคา้ 5 ชัน้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง งาน 1 900,000                      

งบอดุหนุน 478,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 478,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิองคก์ารกาแฟระหวา่งประเทศ 0 478,500                      

งบรายจ่ายอื่น 5,487,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,487,500                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 21,943,300                

งบด าเนินงาน 12,568,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,408,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 128,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,130,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 3,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,160,000                    

งบลงทนุ 9,134,400                 

ครุภณัฑ์ 9,134,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,134,400                    

รายการระดบัที1่: การจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทดแทน ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 115 4,682,400                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการใหบ้ริการ

ระบบคอมพวิเตอร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,452,000                    

งบรายจ่ายอื่น 240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 0 240,000                      

การก ากบัดูแลมาตรฐานส่งออกสนิคา้เกษตร 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายก ากบัดูแลมาตรฐานส่งออกสนิคา้เกษตร 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 27,266,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้ต่างประเทศดว้ย

นวตักรรมดจิทิลั 27,266,000                

พฒันาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพือ่น าเขา้ส่งออกสนิคา้ 27,266,000                

งบลงทนุ 27,266,000                

ครุภณัฑ์ 27,266,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,266,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริการการออกหนงัสอืส าคญัการส่งออก

น าเขา้สนิคา้ภายใตก้ารปรบัลดข ัน้ตอนการส่งออกสนิคา้ยทุธศาสตรข์า้ว 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 22,416,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบการบริหารการควบคุมสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,850,000                    

กรมการคา้ภายใน 1,031,327,100            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 459,989,900              
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โครงการธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน 115,270,000              

จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบริโภค 115,270,000              

งบด าเนินงาน 115,270,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 115,270,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ครัง้ 0 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000,000                    

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 173,200,000              

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 173,200,000              

งบด าเนินงาน 94,484,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 86,528,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,518,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,746,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,179,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,101,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 544,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าแปลเอกสาร 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,422,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,959,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 275,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,514,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,291,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสิง่พมิพ์ 0 1,035,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,956,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 984,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 124,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 616,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,232,000                    

งบลงทนุ 73,349,100                

ครุภณัฑ์ 73,349,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,009,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 32,000 บทียูี กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 126,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 24,000 บทียูี กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 18 583,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 36,000 บทียูี กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 188,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 48,000 บทียูี กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 111,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 45,357,500                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล)ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บพรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร ์กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 986,000                      

รายการระดบัที1่:  รถจกัรยานยนต ์ขนาด 125 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตั 

กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก 12 ลอ้ พรอ้มติดต ัง้เครน  กรมการคา้ภายใน 

 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 5 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: รถยนตโ์มบายพรอ้มติดต ัง้ระบบแบบมาตรท ัง้ 3 ระบบ 

(ตรวจสอบมาตรวดัน า้มนัเชื้อเพลงิ, กา๊ซ LPG, NGV) กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 6,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 26,981,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบดจิติอล Termo probe อ่าน

ละเอยีด 0.1 องศาเซลเซยีส กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความชื้น พรอ้มติดต ัง้ กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 148,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนับรรยากาศดจิติอล ส าหรบั

หอ้งปฏบิตัิการสอบเทยีบมวล กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอ เครื่อง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธข์องอากาศดจิติอล

 ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการสอบเทยีบมวล กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จบัตุม้น า้หนกัแบบมาตราพกิดัก าลงั 50 กโิลกรมั 

กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตวงโลหะชนิดคอมขีดีข ัน้หมายมาตราพกิดัก าลงั 1,000

 ลติร  กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกั พกิดัก าลงั 20 กโิลกรมั มอีตัราเผื่อเหลอืเผื่อ

ขาดในชัน้ความเที่ยง F1 กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตุม้ 7 134,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปรบัระดบัโดยใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัตวงแบบมาตราส าหรบัตรวจสอบมาตรวดัน า้มนั

เชื้อเพลงิ ตามสถานีบริการน า้มนั พกิดั 2,5,20,50 ลติร พรอ้มรถเขน็บรรทุก

ถงัแบบมาตรา กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 10 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้บาดาล กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ

 จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมแรงดนัและส ารองไฟ กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกัสแตนเลส พกิดัก าลงั 50 กโิลกรมั ระดบัความ

เที่ยงช ัน้ E2 กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ตุม้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมริะบบดจิติอลพรอ้มจอแสดงผล 

กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 440,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นขา้วเปลอืกแบบมาตรา กรมการคา้

ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 21 546,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัแยกสิง่เจอืปนและคดัขนาดเมลด็ขา้วเปลอืก 

กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุคละตวัอยา่งขา้วเปลอืกเพือ่เฉลีย่ความชื้น 

กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า พกิดัก าลงั 220 กรมั อ่านละเอยีด 1 มก. 

กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกัแบบมาตรา ช ัน้ความเที่ยง E1 พกิดั 1 

มลิลกิรมั ถงึ 5 กโิลกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง ตุม้ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกัแบบมาตรา ช ัน้ความเที่ยง E1 พกิดั 20 

กโิลกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตุม้ 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกัแบบมาตรา ช ัน้ความเที่ยง E1 พกิดั 10 

กโิลกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตุม้ 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบสนิคา้หบีห่อ กรมการคา้ภายใน ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูม ิความชื้น ความดนัอากาศ กรมการคา้

ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 702,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่รถยนตช์นิดเคลือ่นที่ได ้กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์และแบบมาตรส าหรบัสอบเทยีบ พคิะโน

มเิตอรท์รงกลม (Sphere Pyknometer) ดว้ยการช ัง่น า้หนกั กรมการคา้

ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,444,500                    

รายการระดบัที1่: แบบมาตรา Master Meter LPG กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ Mass Comparator พกิดัก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 500

 กโิลกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,841,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สอบเทยีบมวล (Mass comparator) พกิดัก าลงั

 1 กโิลกรมั อ่านละเอยีด 10 ไมโครกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สอบเทยีบมวล (Mass comparator) พกิดัก าลงั

 6.1 กโิลกรมั อ่านละเอยีด 0.1 ไมโครกรมั กรมการคา้ภายใน ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สอบเทยีบมวล (Mass comparator) พกิดัก าลงั

 20 กรมั 2 กโิลกรมั 10 กโิลกรมั และ 60 กโิลกรมั กรมการคา้ภายใน 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,999,500                    

งบอดุหนุน 2,166,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,166,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยกฎหมายชัง่ตวงวดั

(Organization International Metrology Legal) 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิที่ประชมุกฎหมายชัง่ตวงวดัแห่งภูมภิาคเอเซยี-

แปซฟิิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum) 0 66,000                        

งบรายจ่ายอื่น 3,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยศูนยร์อ้งเรียน 1569 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมและพฒันาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

ราคาสนิคา้และบริการ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว โครงการ 0 1,000,000                    

โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้ขา้วในการเกบ็สตอ็ก 171,519,900              

ชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้ขา้วในการเกบ็สตอ็ก 171,519,900              

งบรายจ่ายอื่น 171,519,900              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยผูป้ระกอบการคา้ขา้วใน

การเกบ็สต็อก 0 171,519,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 124,541,500              

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 117,041,500              

สรา้งโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตร 117,041,500              

งบรายจ่ายอื่น 117,041,500              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์ โครงการ 0 56,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและส่งเสริมศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้เกษตร

ชมุชน (Farm Outlet) โครงการ 0 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมสรา้งความรูแ้ละเพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้

เกษตรส าคญั โครงการ 0 49,141,500                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการแปรรูปสนิคา้เกษตร 7,500,000                 

ส่งเสริมการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตรส าคญั 7,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,500,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานของโรงสแีบบ โครงการ 0 7,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 15,770,000                

โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชมุชน 15,770,000                

เสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชมุชน 15,770,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,770,000                

รายการระดบัที1่: โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกจิทอ้งถิน่ โครงการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการหมู่บา้นท ามาคา้ขาย (Trading Village) โครงการ 0 14,070,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,832,000                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 45,832,000                

ส่งเสริมการตลาดผลไม ้ 45,832,000                

งบรายจ่ายอื่น 45,832,000                

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม ้ โครงการ 0 45,832,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 235,218,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 235,218,000              

เพิม่ประสทิธภิาพ ภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้และการลงทนุ 235,218,000              

งบบคุลากร 227,683,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 222,152,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 560 181,245,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 13 684,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 34 3,339,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 2 37,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 18 19,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทน 140 7,791,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 92 28,915,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 2 24,200                        
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รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 2 48,000                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,531,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 21 5,531,100                    

งบด าเนินงาน 7,534,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,534,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 142 6,007,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนพื้นที่ชายแดนภาคใต ้ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 27 207,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 149,975,700              

การรกัษาระดบัราคาสนิคา้เกษตร 105,783,600              

ส่งเสริมการคา้สนิคา้เกษตร 39,261,200                

งบด าเนินงาน 25,261,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,261,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,036,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 47,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,867,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 125,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,648,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,403,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ครัง้ 0 8,391,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัภยัรถ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียม 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 0 392,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตรวจสอบและก ากบัดูแลสนิคา้เกษตร 0 14,000,000                   

พฒันาประสทิธภิาพระบบตลาดและโลจสิตกิส์ 66,522,400                

งบด าเนินงาน 47,522,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,705,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,504,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 656,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,875,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,066,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 484,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,112,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,437,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,103,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ครัง้ 0 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,495,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,445,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 8,225,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,816,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,544,300                    
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 509,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,763,000                    

งบรายจ่ายอื่น 19,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายมาตรการแกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตร รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้ 0 4,000,000                    

การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการคา้ 44,192,100                

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลและสรา้งเครือขา่ยพนัธมติร 16,420,300                

งบด าเนินงาน 16,420,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,200,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 248,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 252,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 671,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,434,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ครัง้ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,294,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,219,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 314,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,205,400                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 27,771,800                

งบด าเนินงาน 17,034,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,070,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 519,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,815,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 436,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 4,250,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 964,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 964,000                      

งบลงทนุ 10,036,900                

ครุภณัฑ์ 10,036,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,036,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่ 3 (40 หนา้ต่อนาท)ี  กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 34 1,394,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปแลต็ กรมการคา้ภายใน  ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 20 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ ส าหรบังานประมวลผล  

กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  กรมการคา้ภายใน  

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 18 104,400                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมการคา้ภายใน ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 160 608,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบ

ที่ 3  กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 8 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 152 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือ ชนิด LED 

ส ี กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 16 272,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลพกพา ความจดุ 2 TB  

กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล ผ่านระบบเครือขา่ย Network 

attached Storage (NAS) ความจ ุ4 TB   กรมการคา้ภายใน  ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Inkjet ส าหรบัพมิพแ์ผ่นป้ายขนาดใหญ่ 

กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบพกพา กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 160 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัไวรสั กรมการคา้ภายใน  ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 160 112,000                      

งบรายจ่ายอื่น 700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่อง 0 700,000                      

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 345,922,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 127,567,300              

โครงการจดัท าเขตการคา้เสรี 69,472,300                

ศึกษา วเิคราะห ์จดัท าทา่ทแีละประชมุเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสรี 42,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 42,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเขตการคา้เสรี 0 20,000,000                   

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงการค ้า่เสรี 27,472,300                

งบรายจ่ายอื่น 27,472,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเขตการคา้เสรี 0 27,472,300                   

โครงการการเป็นเจา้ภาพการประชมุอาเซยีนเน่ืองในวาระการเป็นประธานอาเซยีนของไทย

 ปี 2562 58,095,000                

การเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุกรอบต่างๆ ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่

พจิารณา ตลอดจนตดิตามและรายงานความคบืหนา้/ผลลพัธก์ารด าเนินการดา้น

เศรษฐกจิของอาเซยีนต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิทีไ่ทยในฐานะประธานอาเซยีนให ้

ความส าคญั 56,355,000                

งบรายจ่ายอื่น 56,355,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นประธานอาเซยีนของไทยและการ

ประชมุอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ครัง้ 0 56,355,000                   
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ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและผลลพัธข์องการประชมุเจรจาดา้น

เศรษฐกจิภายใตอ้าเซยีน เพือ่สรา้งความรู ้และความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนและผูม้ส่ีวน

ไดส่้วนเสยี 1,740,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,740,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเป็นประธานอาเซยีนของไทยและการ

ประชมุอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ครัง้ 0 1,740,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 98,908,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 98,908,100                

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม ภาคการตลาด การคา้ และการลงทนุ 98,908,100                

งบบคุลากร 97,405,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 92,110,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 255 87,574,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15 4,535,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,295,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 23 5,295,000                    

งบด าเนินงาน 1,503,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,503,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 207,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 119,446,800              

การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชนท์างการคา้และการลงทนุ 119,446,800              

ศึกษาวเิคราะห ์จดัท าขอ้เสนอแนะ ทา่ทกีารเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 13,682,700                

งบด าเนินงาน 11,538,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,050,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการคุมสอบ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 11,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,300,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,010,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 59,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 1,112,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 88,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 12,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,488,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 577,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 74,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,697,200                    

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,288,000                    

งบรายจ่ายอื่น 855,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะนกัเจรจาการคา้ระหวา่ง 0 410,800                      

การประชมุเจรจาและการพฒันาความร่วมมอืทางการคา้ระหวา่งประเทศ 96,928,600                

งบด าเนินงาน 7,152,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,818,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 154,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 101,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 113,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,735,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 536,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 78,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 7,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 11,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,334,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 778,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,256,900                    

งบอดุหนุน 89,776,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 89,776,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิองคก์ารการคา้โลก 0 89,776,000                   

การเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการคา้และพนัธกรณี

การคา้ระหวา่งประเทศแก่ภาครฐั เอกชน และประชาชนท ัว่ไป 3,020,900                 

งบด าเนินงาน 3,020,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,501,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,118,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 133,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,100                         

ค่าสาธารณูปโภค 519,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 31,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 248,600                      

จดัท าและบริหารจดัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 5,814,600                 

งบด าเนินงาน 1,723,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,723,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 819,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 904,500                      

งบลงทนุ 3,192,000                 

ครุภณัฑ์ 3,192,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,192,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 22 985,600                      

รายการระดบัที1่: ค่า License AppSecure ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี License 1 205,400                      

รายการระดบัที1่: พฒันาฐานขอ้มูลกลางส าหรบัการบริการขอ้มูลเปิดของกรม

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 1,817,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 184,000                      

งบรายจ่ายอื่น 898,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 0 898,900                      

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 375,648,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 132,811,000              

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา 132,811,000              

การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา การ

สรา้งความรูใ้นความส าคญัและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบริการดว้ยทรพัยส์นิ

ทางปญัญา 132,811,000              

งบด าเนินงาน 1,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,300,000                    

งบลงทนุ 53,783,900                

ครุภณัฑ์ 44,096,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,096,900                   

รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุงระบบสทิธบิตัร (e-Patent) เพือ่รองรบั

ขอ้มูลค าขอสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร และขอ้มูลเอกสารการพจิารณาในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสท์ี่เพิม่ขึ้น กรมทรพัยส์นิทางปญัญา ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 7,009,800                    

รายการระดบัที1่:  โครงการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิ์ทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์และการพฒันาระบบรบัแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิ์ในรูปแบบ

เทคโนโลยไีรก้ระดาษ(Paperless) กรมทรพัยส์นิทางปญัญา ต าบลบางกระ ระบบ 1 7,765,600                    
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบสบืคน้และแจง้เตือนสถานะการ

ขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์กรมทรพัยส์นิทางปญัญา ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,724,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเครื่องหมายการคา้ กรมทรพัยส์นิ

ทางปญัญา ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 24,597,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,687,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,687,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานผูบ้ริหาร หอ้งประชมุ หอ้งรบัรอง ช ัน้ 

14 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั แห่ง 1 9,687,000                    

งบอดุหนุน 1,337,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,337,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบยีนคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา บาท 0 1,337,000                    

งบรายจ่ายอื่น 76,390,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมทรพัยส์นิทางปญัญา 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งค่านิยมและปลูกจติส านึกดา้น

ทรพัยส์นิทางปญัญา 0 3,185,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งความม ัน่ใจผูป้ระกอบการในการ

คุม้ครองและป้องกนัทรพัยส์นิทางปญัญาไทยและการเตรียมความพรอ้มของ

ไทยดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาในการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศและการ

จดัท า/เขา้ร่วมความตกลงการคา้เสรี (FTA) กบัประเทศคู่คา้ 0 372,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพบุคลากร

มทรพัยส์นิทางปญัญา 0 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพธิที  าลายของกลางคดลีะเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญาที่คดถีงึที่สุดแลว้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของ

ศูนยบ์ริการและใหค้ าปรึกษาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 0 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและคุม้ครองสนิคา้สิง่บ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตรไ์ทย 0 34,227,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเร่งรดัจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 0 12,761,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการน าเขา้ขอ้มูลจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,903,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 8,892,000                 

โครงการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม 8,892,000                 

ส่งเสริมความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่พฒันาสนิคา้และ

บริการ 8,892,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,892,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาต่อยอดศกัยภาพผูป้ระกอบการ

โดยบริการของศูนยใ์หค้ าปรึกษาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม (IP 0 8,892,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 162,465,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 162,465,500              

เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรม การตลาด การคา้ และการลงทนุ 162,465,500              

งบบคุลากร 159,192,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 119,745,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 350 104,536,600                 
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการระดบั 8-10 61 4,482,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการระดบั 1-7 1 18,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 21 2,151,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูด้  ารงต าแหน่งนิติกร 24 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 27 7,117,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 39,447,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 159 39,447,000                   

งบด าเนินงาน 3,273,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,273,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 13 546,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 159 1,431,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 47,356,400                

ทรพัยส์นิทางปญัญาไดร้บัการคุม้ครองและปกป้องสทิธิ 47,356,400                

พฒันาระบบการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 47,356,400                

งบด าเนินงาน 45,910,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,108,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,032,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,635,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,056,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,410,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 759,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,045,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 220,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 14,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน อตัรา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,968,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 33,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,802,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 889,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 266,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 1,892,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,707,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 47,000                        

งบอดุหนุน 672,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสมาชกิองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก 0 420,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 252,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิทุนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง 0 252,500                      

งบรายจ่ายอื่น 773,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 0 773,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 24,123,500                

โครงการบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศและองคค์วามรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่สงัคม

ดจิทิลั 24,123,500                

พฒันาระบบและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น 24,123,500                

งบลงทนุ 24,123,500                

ครุภณัฑ์ 24,123,500                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 24,123,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศและองค์

ความรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่สงัคมดจิทิลั กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 0 24,123,500                   

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 462,700,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 62,109,900                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 62,109,900                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 62,109,900                

งบด าเนินงาน 33,425,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,425,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 33,425,900                   

งบลงทนุ 23,684,000                

ครุภณัฑ์ 23,684,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,684,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบบริหารจดัการความปลอดภยัผูใ้ชง้านระบบ

เครือขา่ย กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบจดทะเบยีนพาณิชย ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,875,100                    

รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุงเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ขอ้มูลผูป้ระกอบธุรกจิแฟ

รนไชส ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 1,359,400                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบสรา้งธรรมาภบิาลธุรกจิดว้ยดจิทิลั ระบบ 0 13,749,500                   

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแปลงขอ้มูลนิติบุคคลใหเ้ป็นรูปแบบ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 115,645,000              

โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการที่

ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 115,645,000              

พฒันาผูป้ระกอบธุรกจิใหม้ธีรรมาภบิาล 8,400,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและยกระดบัธุรกจิ SME ใหม้ธีรร 0 8,400,000                    

พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนดา้นการบริหารจดัการและการตลาด 35,053,700                

งบรายจ่ายอื่น 35,053,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสนิคา้ชมุชน Offline 2 Online 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มูลค่าและสรา้งโอกาสทางการตลาด

ผลติภณัฑ ์OTOP Select 0 20,053,700                   

สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหธุ้รกจิ SME 30,332,800                
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งบรายจ่ายอื่น 30,332,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถธุรกจิใหบ้ริการโลจิ

สติกสใ์หแ้ขง่ขนัไดใ้นสากล 0 5,322,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพธุรกจิบริการที่มมีูลค่าสูง 0 25,010,000                   

ส่งเสริมดา้นการตลาดในประเทศ 22,572,700                

งบรายจ่ายอื่น 22,572,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคา้ส่งคา้ปลกีไทยใหเ้ขม้แขง็และ 0 14,172,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่โอกาสการคา้ดว้ย e-Commerce 0 8,399,900                    

พฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางการตลาดธุรกจิแฟรนไชสสู่์สากล 17,941,800                

งบรายจ่ายอื่น 17,941,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทาง

การตลาดธุรกจิแฟรนไชสสู่์สากล 0 17,941,800                   

ส่งเสริม SME เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ 1,344,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,344,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพ SME ไทยดว้ยหลกัประกนั 0 1,344,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 206,912,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 206,912,400              

พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ และการลงทนุ 206,912,400              

งบบคุลากร 202,354,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 181,754,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 430 159,147,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 76 22,606,700                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,600,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 84 20,600,300                   

งบด าเนินงาน 4,558,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,558,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 56 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 84 756,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 61,841,200                

ธุรกจิไทยมมีาตรฐานคุณภาพ เขม้แขง็ แขง่ขนัได ้ 61,841,200                

ส่งเสริมพฒันาธุรกจิ 8,729,500                 

งบด าเนินงาน 8,729,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,675,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 98,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 74,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 242,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 823,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 427,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 101,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน ราย 11 671,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 992,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 29,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 5,054,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 555,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,509,000                    

บริการจดทะเบยีนและขอ้มลูธุรกจิ 22,493,500                

งบด าเนินงาน 22,493,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,451,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 475,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 770,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 288,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,949,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน ราย 49 628,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,114,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 132,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 74,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 8,042,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,423,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,828,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,490,300                    

สรา้งธรรมาภบิาลธุรกจิ 25,052,200                

งบด าเนินงาน 22,150,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,555,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 212,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 856,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 741,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,457,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,280,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,347,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 139,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 637,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน ราย 128 4,859,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 411,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 670,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 304,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 225,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,595,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 555,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,902,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาธุรกจิบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัิการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 0 2,902,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 5,566,000                 

งบด าเนินงาน 3,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200,000                    

งบลงทนุ 1,258,000                 

ครุภณัฑ์ 1,258,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,258,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  กรม

พฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอรส์ ีแบบ Network  กรมพฒันา

ธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้  

กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรข์าวด า แบบ Network แบบที่ 1 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 13 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 18 540,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 22 242,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัไวรสั (Anti Virus) ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 22 15,400                        

งบรายจ่ายอื่น 1,108,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 0 1,108,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 16,191,600                

โครงการพฒันาระบบการอ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 16,191,600                

พฒันาการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 16,191,600                

งบลงทนุ 16,191,600                

ครุภณัฑ์ 16,191,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,191,600                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงระบบจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนั

ทางธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 4,680,800                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบจดทะเบยีนบริษทัจ ากดัคนเดยีวทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ กรมพฒันาธุรกจิการคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง ระบบ 1 11,510,800                   

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 2,002,195,100            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 636,706,600              

โครงการพฒันาส่งเสริมการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ฮาลาลสู่ตลาดโลก 24,800,200                

พฒันาส่งเสริมการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ฮาลาลสู่ตลาดโลก 24,800,200                
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งบรายจ่ายอื่น 24,800,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,814,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมสนิคา้ฮาลาล 0 21,985,900                   

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการสู่เศรษฐกจิยคุใหม ่(New Economy Academy) 5,000,000                 

พฒันาผูป้ระกอบการสู่เศรษฐกจิยคุใหม ่(New Economy Academy) 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาผูป้ระกอบการสู่เศรษฐกจิยคุใหม่ (New 

Economy Academy) โครงการ 0 5,000,000                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาช่องทางการตลาดและการท าธุรกจิระหวา่งประเทศ 110,748,700              

พฒันาและส่งเสริมการคา้และท าธุรกจิในต่างประเทศรายตลาด 110,748,700              

งบรายจ่ายอื่น 110,748,700              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 26,474,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยไปด าเนินธุรกจิ

ในต่างประเทศ 0 61,840,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลกัดนัการคา้ระหวา่งประเทศกบั

พนัธมติรในตลาดศกัยภาพ (Strategic Partnership) 0 22,433,100                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศสนิคา้และธุรกจิบริการศกัยภาพ 424,660,100              

พฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละสนิคา้แฟชัน่ 209,867,000              

งบรายจ่ายอื่น 209,867,000              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,332,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ

สนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละสนิคา้แฟชัน่ 0 203,534,100                 

พฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศสนิคา้อาหารและธุรกจิบริการอาหาร 98,478,300                

งบรายจ่ายอื่น 98,478,300                

รายการระดบัที1่: ระบบ Mobile Application แนะน ารา้นอาหารไทย 

(Thai SELECT) ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,136,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,178,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ

สนิคา้อาหารและธุรกจิบริการอาหาร 0 93,163,100                   

พฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศสนิคา้อตุสาหกรรม 42,624,000                

งบรายจ่ายอื่น 42,624,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,089,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ

สนิคา้อตุสาหกรรม 0 38,534,900                   

พฒันาและส่งเสริมธุรกจิบริการศกัยภาพสู่สากล 73,690,800                

งบรายจ่ายอื่น 73,690,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 18,361,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมธุรกจิบริการศกัยภาพสู่ 0 55,329,100                   

โครงการสรา้งและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศสู่สากล 23,019,200                

สรา้งและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศสู่สากล 23,019,200                

งบรายจ่ายอื่น 23,019,200                

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

อาคาร 1 และ 2 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัการขอ้มูลผูส่้งออก ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 597,300                      
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รายการระดบัที1่: ระบบจดัการขอ้มูลผูน้ าเขา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 597,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการคา้

ระหวา่งประเทศสู่สากล 0 20,524,600                   

โครงการสรา้งแบรนดป์ระเทศไทยในดา้นการคา้และบริการ 48,478,400                

สรา้งแบรนดป์ระเทศไทยในดา้นการคา้และบริการ 48,478,400                

งบรายจ่ายอื่น 48,478,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 901,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งแบรนดก์ารคา้ประเทศไทยในดา้น

การคา้และบริการสู่ยดุ Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 0 39,077,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ประเทศ สนิคา้และ

บริการของไทยที่มศีกัยภาพในตลาดต่างประเทศ 0 8,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 58,201,700                

โครงการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรคสู่์สากล 58,201,700                

ส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรคสู่์สากล 58,201,700                

งบรายจ่ายอื่น 58,201,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,451,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรค์ 0 56,750,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 18,757,900                

โครงการส่งเสริมการพฒันาบริการและขยายเครือขา่ยของผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส์ 18,757,900                

พฒันาและส่งเสริมโลจสิตกิสก์ารคา้ 18,757,900                

งบรายจ่ายอื่น 18,757,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 943,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาและส่งเสริมโลจสิติกสเ์พือ่การคา้ 0 17,814,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 32,313,800                

โครงการพาณิชยด์จิทิลัเพือ่พฒันาและส่งเสริม SMEs สู่สากล (Cross Border 

e-Commerce Promotion) 32,313,800                

พฒันาและส่งเสริมพาณิชยด์จิทิลั 32,313,800                

งบรายจ่ายอื่น 32,313,800                

รายการระดบัที1่: พฒันาตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 

Moc Single E-commerce ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 13,366,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 0 2,236,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมพาณิชยด์จิทิลั 0 16,710,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 777,035,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 777,035,100              บคุลากรภาครฐั เพิม่ประสทิธภิาพภาคอตุสาหกรรมภาคการตลาด การคา้ และการ

ลงทนุ 777,035,100              

งบบคุลากร 550,997,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 365,785,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 405 146,420,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 71 6,603,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ข.ต. 87 187,928,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 160 10,215,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 11 78,200                        

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 47 14,539,400                   
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ค่าจา้งช ัว่คราว 185,212,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ อตัรา 180 181,007,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 19 4,205,100                    

งบด าเนินงาน 226,037,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 226,037,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 73 133,310,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 182 21,631,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ(ผูกพนัเดมิ) ราย 10 15,132,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ(ผูกพนัใหม)่ ราย 16 30,318,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 199 24,348,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 476,586,000              

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 476,586,000              

สนบัสนุนการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 122,763,000              

งบด าเนินงาน 120,063,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,763,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,618,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 197,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,259,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,797,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แห่ง 1 17,430,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 44,766,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,915,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 160,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,000,000                    

งบอดุหนุน 2,700,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงศูนยส่์งเสริมการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว ของ

อาเซยีน ณ กรุงโตเกยีว 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ Bureau of Interntional 

Exposition (B.I.E) 0 1,100,000                    

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 327,334,300              

งบด าเนินงาน 295,434,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 253,097,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งที่ประจ าอยู่ใน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง

หนา้ที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,172,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 3,426,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,124,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,275,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 5,076,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 26,350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัภยั 0 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานในต่างประเทศ(ผูกพนัใหม)่ แห่ง 1 47,828,600                   

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครแฟรงเฟริต แห่ง 1 2,840,300                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงเฮก แห่ง 1 3,038,300                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงโตรอนโต แห่ง 1 2,304,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครนิวยอรค์ แห่ง 1 10,556,300                   

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงเมก็ซโิก แห่ง 1 1,635,600                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงโตเกยีว แห่ง 1 4,872,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครคุนหมงิ แห่ง 1 4,633,200                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงธากา แห่ง 1 3,276,000                    

รายการระดบัที2่: สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ แห่ง 1 1,544,400                    

รายการระดบัที2่: สคต. ณ กรุงอาบุจา แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: สคต. กรุงมอสโก แห่ง 1 11,238,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานในต่างประเทศ แห่ง 1 63,642,600                   

รายการระดบัที2่: สคต.ณ เมอืงมลิาน แห่ง 1 3,387,600                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครแวนคูเวอร์ แห่ง 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ เมอืงไมอามี่ แห่ง 1 2,440,500                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงซานติอาโก แห่ง 1 2,231,200                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครอสิตนับูล แห่ง 1 1,134,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ  นครโฮจมินิหซ์ติี้ แห่ง 1 4,877,400                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครโอซากา แห่ง 1 2,784,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ กรุงโซล แห่ง 1 2,744,300                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ เมอืงมมุไบ แห่ง 1 11,579,100                   

รายการระดบัที2่: สคต.ณ นครซดินีย์ แห่ง 1 9,548,500                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ เมอืงเชนไน แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: สคต.ณ เมอืงนิวเดลี แห่ง 1 7,948,800                    

รายการระดบัที2่: สคต. ณ กรุงบวัโนสไอเนส แห่ง 1 3,439,800                    

รายการระดบัที2่: สคต. ณ เมอืงชงิต่าว 1 2,677,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังานในต่างประเทศ(ปีเดยีว) 0 39,989,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ (ผูกพนั) 0 203,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,468,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 290,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,074,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,087,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 42,337,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 24,634,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,276,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 5,655,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 8,606,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,165,000                    

งบรายจ่ายอื่น 31,900,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 31,900,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 20,670,900                

งบด าเนินงาน 12,429,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,529,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,529,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,900,000                    

งบลงทนุ 7,341,900                 

ครุภณัฑ์ 7,341,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,341,900                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 620 310,000                      

รายการระดบัที1่: ซอฟแวรส์  าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 31,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรป์ระมวลผล แบบที่ 2 ต าบลบางกระสอ

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 75 2,473,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 75 285,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 300 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันา/ติดต ัง้อปุกรณ์ควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูล ท ัง้ภายใน

และภายนอกเครือขา่ยกรม (Radius) ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรบัเครือขา่ย แบบเขา้รหสั

ความปลอดภยั (Application Delivery Controller) ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 662,000                      

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 0 900,000                      

พฒันาระบบบริหารจดัการภายในองคก์ร 5,817,800                 
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งบด าเนินงาน 3,964,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,964,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,308,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 518,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 40,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,853,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,853,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 2,594,000                 

โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 2,594,000                 

พฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 2,594,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,594,000                 

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบรบัสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมการคา้

ระหวา่งประเทศ และ e-Payment ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 784,500                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบการใหบ้ริการและแอพลเิคชัน่ขอ้มูล/

ค าปรึกษาดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP Touch DITP Connect และ 

CKS) ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 734,800                      

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบอ านวยความสะดวกของศูนย ์One Stop 

Export Service Center เพือ่ขอรบัเอกสารส่งออก ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 552,800                      

รายการระดบัที1่: พฒันาเวบ็ไซตก์รม เพือ่บูรณาการขอ้มูลการส่งออก 

กจิกรรม และค าปรึกษา ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 521,900                      

ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 167,702,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 54,850,400                

โครงการยทุธศาสตรก์ารเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการยกระดบั

ศกัยภาพสนิคา้/บริการสมยัใหม่ 54,850,400                

การรวบรวมและศึกษาวเิคราะหศ์กัยภาพของสนิคา้ บริการสมยัใหม่ 8,315,200                 

งบรายจ่ายอื่น 8,315,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการศึกษาระบบขอ้มูลความตอ้งการของตลาด 

(Demand Driven) 0 5,314,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการ Partnership for Agricultural Trade and 

Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting 

between Thai Government and WEF Grow Asia 0 1,898,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการประมวลยทุธศาสตรร์ายสาขาเพือ่จดัท า

ยทุธศาสตรก์ารคา้ของประเทศ 0 1,102,600                    

การพฒันาฐานขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้เชงิลกึเพือ่สนบัสนุนการจดัท ายทุธศาสตรก์ารคา้ 46,535,200                

งบรายจ่ายอื่น 46,535,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครื่องชี้วดัเศรษฐกจิการพาณิชย์

ตามมาตรฐานสากล 0 27,460,400                   

รายการระดบัที2่: พฒันาและปรบัปรุงแหลง่จดัเกบ็ขอ้มูลและรายการ

สนิคา้ ส าหรบัการจดัท าดชันีเศรษฐกจิการคา้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการส ารวจ

 จดัเกบ็ขอ้มูลเพือ่จดัท าดชันีเศรษฐกจิการคา้ 0 889,400                      
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รายการระดบัที2่: จา้งส ารวจ จดัเกบ็ขอ้มูล เพือ่จดัท าดชันีเศรษฐกจิการคา้ 0 25,371,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการบูรณาการระบบดชันีเศรษฐกจิการคา้ 0 2,374,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อขอ้มูลการคา้ส าคญั เพือ่วเิคราะหแ์ละติดตาม

สถานการณ์การคา้โลก 0 16,700,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 32,257,800                

โครงการจดัท าหุน้ส่วนยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกจิภูมภิาคใน 

CLMVT 29,099,700                

จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารและสมัมนาใหค้วามรูบ้คุลากรภาครฐัและภาคเอกชนของ 

CLMVT 3,708,600                 

งบรายจ่ายอื่น 3,708,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการและสมัมนาใหค้วามรู ้

บุคลากรภาครฐัและภาคเอกชนของ CLMVT 0 3,708,600                    

จดัประชมุ CLMVT Forum 19,979,000                

งบรายจ่ายอื่น 19,979,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัประชมุ CLMVT Forum 0 19,979,000                   

จดัท าหุน้ส่วนยทุธศาสตรก์ารคา้สนิคา้อตุสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล 5,412,100                 

งบรายจ่ายอื่น 5,412,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัท าหุน้ส่วนยทุธศาสตรก์ารคา้สนิคา้

อตุสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล 0 5,412,100                    

โครงการประเมนิสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้และอตุสาหกรรมศกัยภาพเชงิลกึ (ระดบั

รายสถานประกอบการ) 3,158,100                 

ประเมนิสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้และอตุสาหกรรมศกัยภาพเชงิลกึ (ระดบัราย

สถานประกอบการ) 3,158,100                 

งบรายจ่ายอื่น 3,158,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายประเมนิสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้และ

อตุสาหกรรมศกัยภาพเชงิลกึ (ระดบัรายสถานประกอบการ) 0 3,158,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 12,164,500                

โครงการพฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิการคา้ 12,164,500                

พฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศเชงิลกึดา้นเศรษฐกจิการคา้ 12,164,500                

งบรายจ่ายอื่น 12,164,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาปรบัปรุงระบบสารสนเทศเชงิลกึดา้น 0 12,164,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 54,093,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 54,093,200                

รายการบคุลากรภาครฐั 54,093,200                

งบบคุลากร 51,639,200                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 48,472,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 135 45,811,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน อตัรา 0 2,661,000                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 3,166,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 15 3,166,300                    

งบด าเนินงาน 2,454,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,454,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น ราย 33 1,336,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง คนั 3 991,200                      
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รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 15 126,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,336,400                

ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิการคา้ทีภ่าครฐัและเอกชนน าไปใชป้ระกอบการวางแผนธุรกจิ/จดัท า

นโยบายของหน่วยงาน 14,336,400                

จดัท า พฒันา และเผยแพร่ขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้ 14,336,400                

งบด าเนินงาน 6,642,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,263,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ ราย 0 55,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการ ราย 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 0 72,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ แห่ง 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ราย 8 1,186,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 25,300                        

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยถิน่ที่อยู่ 0 578,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบจดัการฐานขอ้มูลราคาและดชันีราคา 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบเวบ็ไซต ์สนค. และเวบ็ไซตด์ชันี

เศรษฐกจิการคา้ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 4,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 440,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 350,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,379,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 314,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 105,000                      

งบลงทนุ 7,693,600                 

ครุภณัฑ์ 7,693,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น (1) 

ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ 

 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 30 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,614,600                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์ส านกังานนโยบาย

และยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 189 132,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 91 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม SPSS  ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์

การคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Eview  ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์

การคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 65,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 91 345,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ลขิสทิธิ์ 91 1,001,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ส านกังานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบอนิทราเน็ต ส านกังานนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคา้  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,398,800                    

กระทรวงมหำดไทย 155,150,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,272,000                 

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 4,234,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,234,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 734,000                   

งบลงทนุ 734,000                   

ครุภณัฑ์ 734,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 734,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

นนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 734,000                      
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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 2,901,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,901,700                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,901,700                 

การบริหารงานอ าเภอ 2,901,700                 

งบลงทนุ 2,901,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,901,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 639,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 169,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,262,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 866,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,055,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 341,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 249,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 249,600                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 249,600                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 249,600                   

งบลงทนุ 249,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 249,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 249,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 249,600                      

กรมทีด่นิ 50,400                     

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 50,400                     
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 50,400                     

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 50,400                     

งบลงทนุ 50,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,400                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 50,400                        

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 69,157,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 69,157,400                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 69,157,400                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 69,157,400                

งบลงทนุ 69,157,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,157,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 69,157,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางใหญ่ บริเวณวดัเอนกดษิฐา

ราม หมู่ที่ 3 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ความยาว 403 แห่ง 1 18,515,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศันว์ดัสลกัเหนือ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ความ แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณวดัไทรมา้เหนือ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองออ้ม พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณวดัขวญัเมอืง หมู่ที่ 8 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 11,642,400                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 77,519,300                

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

ทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตู ้ 6 25,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 12 20,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี

 จงัหวดันนทบุรี ชดุ 6 17,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั 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

จงัหวดันนทบุรี  อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ ชดุ 12 45,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 12 69,600                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 76,629,500                

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,350,800                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,350,800                 

งบอดุหนุน 1,350,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,350,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,350,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นครนนท์

 7 อนุราชประสทิธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าไม ้

อทุศิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรกันอ้ย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ไทรมา้ (แห่งที่ 2) เทศบาลต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทยรฐั

วทิยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเฉลมิ

พระเกยีรติ เทศบาลต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทววีฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลทววีฒันา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

ขนุศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองขวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ราษฎรนิ์ยม องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฏรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

ไทรนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไทรนอ้ย เทศบาลต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเพรางาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัส าโรง 

เทศบาลต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

ผดุงเขต เทศบาลต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับางไกรนอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

ออ้ยชา้ง เทศบาลต าบลบางสทีอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มหา

สวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอบางกรวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางม่วง 

เทศบาลต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีรา

ษฏร เทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

บางโค องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงัวร

พมิลไพบูลย ์เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติฯ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโมล ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรกัใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางรกัพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรกัพฒันา 

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บางคูรดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคูรดั อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางบวัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบวัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค่าย

สาม เทศบาลต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

นะฮฎ์อตูล้อสิลาห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางบวัทอง (วดับางไผ่) เทศบาลต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ 

เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รุ่งเรือง

วทิยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

เกวยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลออ้มเกร็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองพระอดุม หมู่ที่ 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

พระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตาล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางพลบั 

เทศบาลต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทร

มา้ เทศบาลต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบางม่วง เทศบาลต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 75,278,700                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 47,021,000                

งบอดุหนุน 47,021,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,021,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 47,021,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มก าแพงกนัดนิ

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นบ.ถ.18-010 สายเลยีบคลองหน่ึงตอนตน้ หมู่ที่ 

5 ต าบลทววีฒันา กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทววีฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นบ.ถ.21-001 สายซอยสวนเสอื หมู่ที่ 4 ต าบลไทรใหญ่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี สาย 1 8,798,000                    

รายการระดบัที2่: ช่อมสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นบ.ถ.45-101 สายเคหะการเกษตรโครงการ 2 หมู่ที่ 8 บา้น

สหกรณ์ ต าบลหนองเพรางาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 992 เมตร หนา 0.20 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุ กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 5,537,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นบ.ถ.45-206 สายเลยีบคลองสหกรณ์ฝัง่เหนือ 

หมู่ที่ 8 บา้นสหกรณ์ ต าบลหนองเพรางาย กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,780 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเพราหงาย อ าเภอ สาย 1 3,727,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นบ.ถ.16-019 สายซอยคนรกัถิน่ หมู่ที่ 8 ต าบลคลองขอ่ย กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี สาย 1 6,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นบ.ถ.15-008 ซอยหลงัโรงเรียนวดัคลองขวาง หมู่ที่ 6 ต าบล

คลองขวาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขวาง สาย 1 5,289,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นบ.ถ.25-004 สายเกตุอ า่พฒันา หมู่ 5,8,9 ต าบลบางคู

รดั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง

คูรดั อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี สาย 1 6,780,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 28,257,700                

งบอดุหนุน 28,257,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,257,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,348,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 20,348,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนวดัสงิหท์อง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหนิ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบาง หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัอบุลวนาราม เทศบาลต าบล

ปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 7,909,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 360,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 360,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันนทบุรี ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 360,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 11,769,486,500           

กรมคุมประพฤติ 2,279,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,279,400                 

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 2,279,400                 

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 2,279,400                 

งบลงทนุ 2,279,400                 

ครุภณัฑ์ 2,279,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี คนั 1 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันนทบุรี  

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันนทบุรี ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 47,400                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 4,176,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,176,300                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 4,176,300                 

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 4,176,300                 

งบลงทนุ 4,176,300                 

ครุภณัฑ์ 176,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 1 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารชดุที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 18 ยูนิต 

สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  ต าบลไทรนอ้ย 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 4,000,000                    

กรมราชทณัฑ์ 11,763,030,800           

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 79,668,900                

โครงการบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิ 42,000,000                

บ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 42,000,000                

งบด าเนินงาน 42,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 0 42,000,000                   

โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพตดิในเรือนจ า 12,938,700                
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รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรือนจ า 7,938,700                 

งบด าเนินงาน 7,938,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,938,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมในการรณรงคป้์องกนัและแกป้ญัหายา

เสพติดในเรือนจ า 0 7,938,700                    

สนบัสนุนกจิกรรมการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด (To Be Number One) 0 5,000,000                    

โครงการเรือนจ าปลอดยาเสพตดิ 24,730,200                

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสิ่งของตอ้งหา้มในเรือนจ า 24,730,200                

งบด าเนินงาน 24,730,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,730,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจู่โจมตรวจคน้เรือนจ า/ทณัฑสถาน 0 24,730,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นความม ัน่คง) 128,309,800              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 128,309,800              

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐัป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 128,309,800              

งบบคุลากร 122,365,600              

ค่าจา้งช ัว่คราว 122,365,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 108,717,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพีพเิศษ 0 7,621,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ  (ค.ต.พ.) 0 6,026,200                    

งบด าเนินงาน 5,944,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,944,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 5,944,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 139,275,100              

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 139,275,100              

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 139,275,100              

งบด าเนินงาน 136,828,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,821,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,159,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูคุ้มผูต้อ้งขงั 0 41,339,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,724,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,260,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,315,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจร่างกายผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร์ ตู ้ 0 289,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,429,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,518,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑแ์ละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 0 9,818,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 10,405,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 49,275,000                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องใชส่้วนตวั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพป์ระวตัิของผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนฯ์ 0 114,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 6,007,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,872,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,600,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 97,200                        

งบลงทนุ 2,446,200                 

ครุภณัฑ์ 2,446,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,263,600                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน ์ขนาด 12

 ช่อง  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 162 1,263,600                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,182,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงเอนกประสงค ์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 81 1,182,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 14,799,800                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 14,799,800                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 14,799,800                

งบลงทนุ 14,799,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,799,800                   

ค่าควบคุมงาน 1,326,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดัระยอง พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,326,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,473,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแดน 1 เรือนจ ากลางบางขวาง ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 13,473,000                   

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 45,062,400                

โครงการพฒันาระบบขอ้มลูผูต้อ้งขงัเพือ่เชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยตุธิรรม 45,062,400                

พฒันาระบบขอ้มลูผูต้อ้งขงัเพือ่เชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยตุธิรรม 45,062,400                

งบด าเนินงาน 19,970,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,970,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ขอ้มูลในระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงั 0 10,607,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงั 0 9,362,800                    

งบลงทนุ 25,092,200                

ครุภณัฑ์ 25,092,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 25,092,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบเยีย่มญาติผูต้อ้งขงัดว้ยคอมพวิเตอร ์ กรมราชทณัฑ์

   อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 2 1,160,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบรบัตวัผูต้อ้งขงัดว้ยคอมพวิเตอร ์กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 69 15,028,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัดา้นงานสงัคมสงเคราะห ์กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 142 8,903,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 4,724,052,200            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 4,724,052,200            
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ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 4,724,052,200            

งบบคุลากร 4,692,446,500            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 4,508,635,400               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 13001 3,633,143,900               

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. อตัรา 0 1,429,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 23,729,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ป.ผ. 0 143,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 1,279,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 7,776,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษและอืน่ ๆ 0 30,682,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าเสีย่งภยั (พ.ต.ร.) 12452 730,571,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่อืน่ ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน เงนิเพิม่ปรบัระดบั 

และเงนิตอบแทนพเิศษ (ซ ี8 - ซ ี10) 0 25,901,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ส.ร. 0 11,225,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 39,663,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าเสีย่งภยัของลูกจา้งประจ า อตัรา 0 3,014,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษอืน่ (ค่าจา้งประจ า) 0 1,700                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 183,811,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 0 163,704,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพีพเิศษ 0 11,691,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ  (ค.ต.พ.) 0 8,416,000                    

งบด าเนินงาน 31,605,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,605,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 13,902,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวัตามวชิาชพี 0 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 9,058,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 0 4,403,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 6,631,862,600            

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 6,573,399,100            

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 16,805,300                

งบด าเนินงาน 16,805,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,805,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการก าลงัใจ 0 8,811,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูต้อ้งขงัหญงิตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ

 (Bangkok Rules) 0 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส าหรบัเด็กติดผูต้อ้งขงั 0 6,000,000                    

ควบคุมผูต้อ้งขงั 6,556,593,800            

งบด าเนินงาน 6,440,167,200            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,024,231,100               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 3,106,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าอยู่เวรรกัษาการณ์ผูคุ้มผูต้อ้งขงั 0 731,061,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,887,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,987,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 30,038,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 533,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 139,759,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 441,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด ารงชวีติของผูต้อ้งขงั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม เบี้ยประกนัภยัภาคบงัคบั 0 1,670,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุกผูต้อ้งขงั คนั 313 100,203,600                 

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,636,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,052,600                   

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑแ์ละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 0 7,262,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,903,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 300000 4,609,581,000               

รายการระดบัที1่: วสัดุถา่ยภาพผูต้อ้งขงั 0 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูต้อ้งขงั 300000 210,844,800                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องพนัธนาการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตุรา้ย 0 4,964,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุในการด ารงชวีติผูต้อ้งขงั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส าหรบัผูต้อ้งขงัสูงอายุ 0 2,291,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหมกึพมิพ์ 0 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกายขา้ราชการ คน 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุลวดหนามหบีเพลง ขด 0 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส าหรบัผูต้อ้งขงัพกิาร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุปรบัปรุงคุณภาพน า้ 0 917,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุแบบพมิพง์านควบคุมผูต้อ้งขงั 0 6,838,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุที่นอนยางพาราส าหรบัผูต้อ้งขงั 0 60,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 415,936,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 12,677,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 176,639,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,896,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 213,723,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 9,000,000                    

งบลงทนุ 116,336,600              

ครุภณัฑ์ 116,336,600                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,673,200                    

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดันนทบุรี  ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีกรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 60,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ ากลางบางขวาง  ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 40 840,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 44 277,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 20 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ของแบบสูง กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 18,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์เรือนจ ากลางบางขวาง 

 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,961,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  านกังานพรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วง 

ทดแทนที่มอีายเุกนิ 7 ปี กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 254 5,664,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรป์ระมวลผลแบบที่ 2 พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 101,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิสเตอรโ์นต้บุค๊ ส าหรบังานส านกังาน พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย กรมราชทณัฑ ์

 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 17 336,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า (18 หนา้ต่อ

นาท)ี  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 34 88,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 22 173,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี 

กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบ Telemedicine การตรวจรกัษาผ่านระบบ

เทคโนโลยกีารสือ่สารทางไกลส าหรบัผูต้อ้งขงั กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 142 4,231,600                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ขนาดใหญ่ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 78 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด ์

เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี  ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 760,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 200 ปอนด ์ เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี 

 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 430,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 26,296,800                   

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เตียง 147 2,278,500                    

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคพรอ้มมา้ขึ้นเตียง  กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 76 760,000                      

รายการระดบัที1่: ตูข้า้งเตียงพรอ้มมา้นัง่ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 129 903,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 77 1,062,600                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยชนิดนัง่ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 80 552,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยชนิดนอนพรอ้มเปลหาม กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 32 640,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 30 384,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอืไฟฟ้า กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 34 442,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดต ัง้พื้นพรอ้มหูฟงั กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 96 1,046,400                    

รายการระดบัที1่: ลูกยางหายใจพรอ้มอปุกรณ์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 48 249,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุวนิิจฉยัโรค 11 รายการ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 71 426,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าแผล 14 รายการ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 55 220,000                      

รายการระดบัที1่: เสาแขวนน า้เกลอื แสตนเลส กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 46 115,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุขบัถา่ย (พรอ้มที่ปสัสาวะ) กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 28 30,800                        

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจโรค กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 81 1,085,400                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 35 525,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ใบ 76 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท าแผลสแตนเลส กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 30 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหู คอ จมูก กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 26 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมสิ าหรบัตูเ้ยน็ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 91 91,000                        

รายการระดบัที1่: ออกซเิจนถงัเลก็พรอ้มอปุกรณ์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 72 612,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัสายตา (Snellens chart/E-chart) กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 15 7,500                         

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งมอืพรอ้มอปุกรณ์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 19 81,700                        
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รายการระดบัที1่: ชดุช่วยชวีติฉุกเฉิน กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัเลก็ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 29 58,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่รอตรวจโรค กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 68 166,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดใชแ้รงดนั กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้อตัโนมตัิ ขนาด 15 กก. กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ   กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 9 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่หวัใจ (EKG) กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหร์ะดบัคลอเลสเตอรอล กรมราชทณัฑ์

  ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-เยน็ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายหวัเขม็ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 9,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนงั 12,000 BTU (หอ้งเกบ็

เวชภณัฑ)์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนงั 18,000 BTU กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งเพือ่ตรวจหาปริมาตรเมด็เลอืดแดงอดั

แน่น กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติออกซเิจนไฟฟ้า ขนาด 5 ลติร กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาละอองฝอยพรอ้มอปุกรณ์ กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 23 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 16 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ขน้ของออกซเิจนในเลอืด กรมราชทณัฑ์

  ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 34 81,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูง (ผูใ้หญ่) กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 15 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูง (เด็ก) กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 15 67,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดต ัง้โตะ๊พรอ้มหูฟงั กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 23 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอล กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 32 86,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอลชนิดตัง้พื้น กรมราชทณัฑ ์

 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 46,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 12 840,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความถว่งจ าเพาะปสัสาวะ กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้ตาลในเลอืดพรอ้มแผ่นตรวจ กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 31 186,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายทางหนา้ผาก แบบอนิฝาเรด 

กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 11 24,200                        

รายการระดบัที1่: ปรอทวดัอณุหภูมร่ิางกายส าหรบัเด็ก กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 15 4,500                         

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้สแตนเลส 3 ตอน พรอ้มม่าน กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 9 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตะแกรงลา้งแผล กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 22 176,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้ส าหรบัวางอปุกรณ์ชดุตรวจโรค กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ช ัน้ 15 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ OPD Card กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 33 297,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทย ์กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 7 52,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็ 4 ลิ้นชกั กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เตียง ตรวจภายใน  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เตียง 4 90,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเกา้อี้สนามและโคมไฟ   กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 325,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 38 228,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจโรคพรอ้มเกา้อี้ กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 22 132,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสกลม เทา้เหยยีบมลีอ้ กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ถงั 23 69,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัใส่ผา้เป้ือนพรอ้มฝาปิดขนาดใหญ่ กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ถงั 12 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจน ขนาด 6 คิว พรอ้มรถเขน็และอปุกรณ์ กรม

ราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 17 170,000                      

รายการระดบัที1่: ที่นอนลมส าหรบัแผลกดทบั กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: เปลสนาม กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 27 159,300                      

รายการระดบัที1่: แผ่นเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (แผ่นสไลด)์ กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: แผ่นรองปัม๊หวัใจ CPR กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แผ่น 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็แจกยาผูป่้วย กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 5 155,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉีดยาแบบเต็มลิ้นชกัสแตนเลส กรมราชทณัฑ ์ 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 4 41,200                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ช่วยชวีติฉุกเฉินสแตนเลส กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 26,200                        
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รายการระดบัที1่: รถเขน็ อาหาร  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: หูฟงั stethoscope กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 20 55,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ผา้เป้ือน  กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 11,500                        

ครุภณัฑอ์าวุธ 25,969,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนพกส ัน้กึ่งอตัโนมตัิ ขนาด 9 มม. กรมราชทณัฑ ์ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี กระบอก 298 23,244,000                   

รายการระดบัที1่: ปืนลูกซอง บรรจ ุ6 นดั ขนาด 12 เกจ พรอ้มอปุกรณ์ 

กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี กระบอก 51 2,725,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 40,446,600                   

รายการระดบัที1่: โตะ๊จดัเลี้ยงอาหารผูต้อ้งขงั ขนาด 10 ที่น ัง่ กรมราชทณัฑ ์

 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 715 18,941,900                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องแบบปราบจลาจล กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 465 7,440,000                    

รายการระดบัที1่: หมวกปราบจลาจล กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 465 5,533,500                    

รายการระดบัที1่: โลป่ราบจลาจล กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 186 2,083,200                    

รายการระดบัที1่: กระบองปราบจลาจล กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 465 2,883,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟสนามแบบพกพา กรมราชทณัฑ ์ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 23 3,565,000                    

งบอดุหนุน 90,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รราชทณัฑร์ะหวา่งประเทศ 0 90,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 58,463,500                

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 58,463,500                

งบด าเนินงาน 51,099,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,099,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานดา้นทณัฑปฏบิตัิ 0 7,196,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 931,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,640,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 1,959,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,442,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,696,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 0 273,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยระบายผูต้อ้งขงั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั 0 2,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการขอพระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้อ้งราชทณัฑ์ 0 776,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพาหนะเดนิทางของผูต้อ้งขงัหลงัปลอ่ยตวั 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 785,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 8,409,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 3,000,000                    

งบอดุหนุน 7,364,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,364,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการกศุล 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าฌาปนกจิ 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุนการแขง่ขนักฬีาแดนสามคัคีเกมส์ 0 6,780,000                    

กระทรวงแรงงำน 47,014,368,800           

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 39,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,300                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 39,300                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 39,300                     

งบลงทนุ 39,300                     

ครุภณัฑ์ 39,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,500                         

กรมการจดัหางาน 574,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 504,200                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 129,200                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 23,200                     

งบด าเนินงาน 23,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,100                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,700                         

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

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 1,567,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,567,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,567,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,567,000                 

งบลงทนุ 1,567,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,567,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,567,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานนทบุรี ต าบล

บางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,567,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 876,600                   



89 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 876,600                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 876,600                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

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  

ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

ส านกังานประกนัสงัคม 47,011,311,600           

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 29,010,199,200           

โครงการแรงงานนอกระบบผูม้สีทิธไิดส้มคัรเขา้สู่ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย

ประกนัสงัคม 659,682,200              

บริหารจดัการระบบประกนัสงัคมส าหรบัผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย 659,682,200              

งบอดุหนุน 659,682,200              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 659,682,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 1103000 659,682,200                 

โครงการ ลูกจา้ง ผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชนภ์ายใตก้ฏหมายประกนัสงัคม 28,350,517,000           

บริหารจดัการระบบประกนัสงัคมส าหรบัลูกจา้ง ผูป้ระกนัตน และผูม้สีทิธติามกฎหมาย 28,350,517,000           

งบอดุหนุน 28,350,517,000           

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 28,350,517,000              

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 12310000 28,350,517,000              

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 902,711,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 902,711,300              

บริหารจดัการคุม้ครองแรงงานท ัง้ในและนอกระบบใหไ้ดร้บัหลกัประกนัและสทิธิ

ประโยชนภ์ายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 902,711,300              

งบบคุลากร 863,193,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 823,873,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2037 713,879,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 167 14,594,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 30 463,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 44 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 276 19,172,400                   
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รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 29 276,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ 

ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 54 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 225 71,690,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 2 9,800                         

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 5 120,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 39,320,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 173 38,725,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพนกังานราชการ 11 111,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนพนกังานราชการ  (อตัราใหม่) 8 483,800                      

งบด าเนินงาน 39,518,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,518,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 911 35,395,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 911 35,395,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 372,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,677,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขต

พื้นที่พเิศษ3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ คน 0 384,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 181 1,568,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 181 1,568,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 17,098,401,100           

โครงการผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชนด์า้นบริการทางการแพทยภ์ายใต ้

กฎหมายประกนัสงัคม 17,098,401,100           

จดัระบบบริการทางการแพทยใ์หผู้ป้ระกนัตนอยา่งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน 17,098,401,100           

งบอดุหนุน 17,098,401,100           

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 17,098,401,100              

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเพือ่รกัษาพยาบาล 12680000 17,098,401,100              

กระทรวงวฒันธรรม 2,000,000                 

กรมศิลปากร 2,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 2,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวดัเกาะพญาเจ่ง  ต าบล

ปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,965,001,874            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 764,715,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 530,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 530,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 530,600                   

งบรายจ่ายอื่น 530,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 530,600                      
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 73,281,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 73,281,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 23,029,000                

งบอดุหนุน 23,029,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,029,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 22,841,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 188,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 50,252,400                

งบอดุหนุน 50,252,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,252,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 48,488,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,764,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 288,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 288,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 288,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 669,453,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 669,453,900              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,735,700                

งบอดุหนุน 13,735,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,735,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,113,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,193,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,428,400                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 655,718,200              

งบอดุหนุน 655,718,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 655,718,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 559,476,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 31,884,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 18,445,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 17,725,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 28,186,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,161,400                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 20,486,500                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 20,486,500                

งบลงทนุ 20,486,500                

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 30 300,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบล

ไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังานศึกษาธกิาร

นนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

{{LF}}ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี

 จงัหวดันนทบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,223,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 19,223,000                   

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 674,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 674,900                   

งบลงทนุ 674,900                   

ครุภณัฑ์ 674,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 674,900                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 27 432,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 27 102,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันนทบุรี ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 774,888,174              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 930,154                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 930,154                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 930,154                   

งบด าเนินงาน 930,154                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 930,154                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 930,154                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนนนทบุรี

พทิยาคม ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบดนิทร

เดชา (สงิห ์สงิหเสนี) นนทบุรี ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 643,825,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 641,517,600              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 641,517,600              

งบอดุหนุน 641,517,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 641,517,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 105170 641,517,600                 
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 105170 91,386,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 105170 42,895,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 105170 45,408,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 105170 79,636,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 105170 382,190,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,308,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,268,000                 

งบลงทนุ 2,268,000                 

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัราษฎรนิ์ยม ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางไกรนอก(แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,468,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,468,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี

 จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดัราษฎรนิ์ยม ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอ

ไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางไกรนอก(แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบาง

ขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 348,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 40,000                     

งบลงทนุ 40,000                     

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปราสาท (ปราสาทพทิยา) ต าบลบางกร่าง อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัตน้เชอืก(ถาวรวทิยอ์ปุกฤต) ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 128,082,020              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 659,240                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 659,240                   

งบลงทนุ 659,240                   

ครุภณัฑ์ 659,240                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 659,240                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระเงนิ (อศิราวทิยอ์ปุกรณ์) ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดับางโค (แม่นางวทิยอ์ปุการี) ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

ราษฎร ์(เอนกนาครราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัเชงิ

เลน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทางหลวงโพธิ์ทอง ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

กลาโหมอทุศิ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนมหาสวสัดิ์ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอบางกรวย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัศรีราษฎร ์(เอนกนาครราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางเลน อ าเภอบาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักลางเกร็ด ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๕๕ (วดัโบสถด์อนพรหม) ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ9 ต าบลบางรกันอ้ย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปากน า้ (พบูิลสงคราม) ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 106,753,980              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 65,172,500                

งบลงทนุ 65,172,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,172,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,992,400                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัเสนีวงศ ์

ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนแสงประเสริฐ 

ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเจริญรฐัอปุถมัภ ์ต าบลล าโพ 

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัเชงิเลน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัสพานสูง (รถไฟนุเคราะห)์ 

ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัลาดปลาดุก ต าบลบางรกั

พฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,259,300                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี หลงั 1 8,281,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบล

ท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบล

บางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัต าหนกัใต ้(วลิาศโอ

สถานนทนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัเสนีวงศ ์ต าบลหนองเพรา

งาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนไมตรีอทุศิ ต าบลบาง

บวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 3,450,000                    

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

(ถาวรวทิยอ์ปุกฤต) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัเชงิเลน ต าบลท่า

อฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 393,000                      

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

วดับางพูดใน (นนทวทิยา)  ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 16,639,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนสามคัคีวทิยา (เชื้อผูด้ี

อปุถมัภ)์ ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,188,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่ผดุงเขต ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย แห่ง 1 606,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 702,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าทรายประชาอปุถมัภ ์ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 263,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางระโหง (ภริมยศิ์ร)ิ ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 333,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๕๕ (วดัโบสถด์อนพรหม) ต าบลบาง

กร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 395,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเชงิกระบอื ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย แห่ง 1 316,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัฝาง ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั แห่ง 1 195,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย แห่ง 1 345,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพฒุปิรางคป์ราโมทย ์ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 655,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาสวสัดิ์ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 721,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ9 ต าบลบางรกันอ้ย อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 1,075,200                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัสมรโกฏ ิ(อยู่พูนราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 475,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกลาโหมอทุศิ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 778,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วดัศรีประวตั)ิ ต าบลปลายบาง 

อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 400,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบางขนุ

กอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 881,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเฉลมิพระเกยีรติ (พบูิลบ ารุง) ต าบลบางศรีเมอืง 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 636,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองฝรัง่ (บวัเอีย่มพทิยากร) ต าบลไทรนอ้ย 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัตน้เชอืก (ถาวรวทิยอ์ปุกฤต) ต าบลบา้นใหม่

 อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัต าหนกัเหนือ (ชืน่วทิยานุสรณ์) ต าบลบางตะไนย ์

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางรกัใหญ่ (สายอกัษรศรี) ต าบลบางรกัใหญ่ 

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 462,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอนิทร ์ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 243,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 687,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสงประทปีรฐับ ารุง ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 1,794,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชารฐับ ารุง ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางเกร็ด ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด แห่ง 1 589,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองขนุศรี ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเชงิเลน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปรมยัยกิาวาส (แสนสวสัดิ์วทิยาคาร) ต าบลเกาะ

เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 939,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีวทิยา (เชื้อผูด้อีปุถมัภ)์ ต าบลคลองขอ่ย 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 81,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด แห่ง 1 119,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัราษฎรนิ์ยม ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทร แห่ง 1 812,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระเงนิ (อศิราวทิยอ์ปุกรณ์) ต าบลบางม่วง 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 653,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญรฐัอปุถมัภ ์ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 644,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 325,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประเสริฐอสิลาม ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด แห่ง 1 665,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองโตะ๊นุย้ ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองเจา้ (แช่มชืน่ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลทววีฒันา 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 406,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเพรางาย ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย แห่ง 1 495,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเพรางาย ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทร แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลคลอง

ขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 850,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,847,800                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดั

ปราสาท (ปราสาทพทิยา) ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 85,200                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัปราสาท (ปราสาทพทิยา) ต าบลบางกร่าง อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 69,100                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนแสง

ประเสริฐ ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 896,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 850,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัลาก

คอ้น ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 350,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสุเหร่า

เขยีว ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 850,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชนวดั

บางโค (แม่นางวทิยอ์ปุการี) ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 680,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนวดัคลอง

เจา้ (แช่มชืน่ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลทววีฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 64,700                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,177,880                 

งบลงทนุ 6,177,880                 

ครุภณัฑ์ 6,177,880                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 984,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัจนัทร ์(ผาดไสวประชาอทุศิ) ต าบลบางกรวย 

อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัปราสาท 

(ปราสาทพทิยา) ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 

(วดัศรีประวตั)ิ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัไทรใหญ่ (นนท

ทวิากรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสามคัคีวทิยา (เชื้อผูด้อีปุถมัภ)์ ต าบลคลอง

ขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนวดับางโค (แม่นางวทิยอ์ปุการี) ต าบล

บางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัปราสาท (ปราสาทพทิยา) ต าบลบาง

กร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

โรงเรียนวดัล  าโพ (คลอ้ยประชารงัสฤษฎ)์ ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัลานนาบุญ 

(นอ้ม หงสะเดชอปุถมัภ)์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนประเสริฐอสิลาม 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัฝาง ต าบล

บางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนทานสมัฤทธิ์วทิยา

 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนประสานสามคัคีวทิยา ต าบลละ

หาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนวดัท่าเกวยีน (ศึกษาประชาสรรค)์ ต าบลคลองขอ่ย 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนวดัปรมยัยกิาวาส (แสนสวสัดิ์วทิยาคาร) ต าบลเกาะ

เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียน

ประสานสามคัคีวทิยา ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ใบ 3 15,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 581,200                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเสนีวงศ ์ต าบล

หนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัปรมยัยกิาวาส

(แสนสวสัดิ์วทิยาคาร) ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

อนุบาลบางกรวย (วดัศรีประวตั)ิ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 

(วดัศรีประวตั)ิ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบล

ศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนดมีากอปุถมัภ ์

ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ผาสุกมณีจกัร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัล  าโพ (คลอ้ย

ประชารงัสฤษฎ)์ ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วดั

ศรีประวตั)ิ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,503,600                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนวดับางไกรใน (ศีลพบูิลยว์ทิยา) ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนเจริญรฐัอปุถมัภ ์ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัซองพลู (วฑิติราชประชานุสรณ์) ต าบลบางขนุ

กอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 55 (วดัโบสถด์อนพรหม) ต าบลบาง

กร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัท่าเกวยีน (ศึกษาประชาสรรค)์ ต าบลคลองขอ่ย 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนวดัไทรมา้ ต าบลไทร

มา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ต าบลสวน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนประสานสามคัคีวทิยา 

ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดับางรกัใหญ่ (สายอกัษร

ศร)ี ต าบลบางรกัใหญ่ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนประสานสามคัคีวทิยา ต าบลละหาร อ าเภอบางบวั

ทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัลานนาบุญ (นอ้ม หงสะเดชอปุถมัภ)์ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนนุ่มประสงคว์ทิยา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบาง

ขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสามคัคีวทิยา (เชื้อผูด้อีปุถมัภ)์ ต าบลคลองขอ่ย 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนมหาสวสัดิ์ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลมหาสวสัดิ์ อ  าเภอ

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดับางไกรใน (ศีลพบูิลยว์ทิยา) ต าบลบาง

ขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัไทรมา้ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัสมรโกฏ ิ(อยู่พูนราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนแกว้อนิทรสุ์ธาอทุศิ ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบาง

ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดับางไกรนอก (แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบางขนุกอง 

อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัลานนาบุญ (นอ้ม หงสะเดชอปุถมัภ)์ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัโชติการาม ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนแกว้อนิทรสุ์ธาอทุศิ ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จอ 1 21,800                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนสามคัคีวทิยา (เชื้อผูด้อีปุถมัภ)์ ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัเชงิกระบอื ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัเฉลมิพระเกยีรติ (พบูิลบ ารุง) ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับวัขวญั (มทีบัราษฎรบ์  ารุง) 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัตาล ต าบลบางตะไนย ์

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัศรีเขตนนัทาราม ต าบล

คลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 87,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนแสงประเสริฐ ต าบลบางบวัทอง

 อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนแกว้อนิทรสุ์ธาอทุศิ ต าบลเสา

ธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัซองพลู (วฑิติราชประชา

นุสรณ์) ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกลาโหมอทุศิ ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัสมรโกฏ ิ(อยู่พูน

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,975,280                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคลองฝรัง่ (บวัเอีย่มพทิยากร) ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทร

นอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนไมตรีอทุศิ ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัเพรางาย ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับางไกร

นอก (แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเชงิ

กระบอื ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพฒุิ

ปรางคป์ราโมทย ์ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนไมตรี

อทุศิ ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทาง

หลวงโพธิ์ทอง ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาด

ปลาดุก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักลาง

เกร็ด ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัตาล 

ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเชงิเลน

 ต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพระเงนิ

 (อศิราวทิยอ์ปุกรณ์) ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัจนัทร ์(ผาดไสวประชาอทุศิ) ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนแสงประเสริฐ ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

เฉลมิพระเกยีรติ (พบูิลบ ารุง) ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเชงิ

เลน ต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองโตะ๊นุย้ ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัลากคอ้น ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัคลองเจา้ (แช่มชืน่ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลทวี

วฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัตน้เชอืก (ถาวรวทิยอ์ปุกฤต) ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดับางรกัใหญ่ (สายอกัษรศรี) ต าบลบางรกัใหญ่ อ าเภอบาง

บวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคลองตาคลา้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเอนกดษิฐาราม ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัราษฎรนิ์ยม ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

พระบรมราชนีินาถ ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนแสงประทปีรฐับ ารุง ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัอนิทร ์ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นราษฎรนิ์ยม (จอประยูรอปุถมัภ)์ ต าบลราษฎรนิ์ยม 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,508,400                 

งบลงทนุ 1,508,400                 

ครุภณัฑ์ 1,508,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 203,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 707,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบาง

ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ

 อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 45,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 6 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ เครื่อง 11 63,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 584,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัลาดปลาดุก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัใหม่ผดุงเขต ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัต าหนกัใต ้(วลิาศโอสถานนทนุ์เคราะห)์ ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสุเหร่าเขยีว ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัลาดปลา

ดุก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 50 84,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 33,895,200                

งบลงทนุ 33,895,200                

ครุภณัฑ์ 420,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุรี 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,475,200                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรง

เรียนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุรี ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,910,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุราชประสทิธิ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนราชวนิิต  นนทบุรี ต าบลบางใหญ่ อ าเภอ

บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 12,455,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวนิิต นนทบุรี ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุรี ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,468,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,487,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนอนุราช

ประสทิธิ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,487,200                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 16,974,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 15,173,500                

งบลงทนุ 15,173,500                

ครุภณัฑ์ 460,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 232,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 140,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 158,700                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทร

มา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,712,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,712,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)นนทบุรี ต าบลวดัชลอ 

อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบุรี ต าบลปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 404,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 898,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ต าบลไทรมา้

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี ต าบลบางกร่าง

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนนทบุรีพทิยาคม ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรตันาธเิบศร ์ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีบุณยานนท ์ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 932,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 444,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธนิิมติวทิยาคม ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด แห่ง 1 813,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากเกร็ด ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรนิ์ยม ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย แห่ง 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้มเกลา้นนทบุรี ต าบลคลองพระ

อดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,358,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี แห่ง 1 1,519,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี ต าบลบางคูเวยีง อ าเภอบาง แห่ง 1 1,679,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางบวัทอง ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง แห่ง 1 851,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสตรี

นนทบุรีบางใหญ่(นนทกจิพศิาล) ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนราษฎรนิ์ยม

 ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 992,800                   

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 63,500                     

งบลงทนุ 63,500                     

ครุภณัฑ์ 63,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

นนทบุรี ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต าบลโสนลอย

 อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เตา 2 20,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จอ 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 5,800                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 269,300                   

งบลงทนุ 269,300                   

ครุภณัฑ์ 269,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 63,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิล

ราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันนทบุรี 

ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 25,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 90,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 115,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดันนทบุรี ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 46,400                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 660,000                   

งบอดุหนุน 660,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 660,000                      

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,701,900                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 2,701,900                 

งบลงทนุ 2,701,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,701,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,701,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบ์างกรวย 

ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,701,900                    

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 707,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 707,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 88,000                     

งบด าเนินงาน 88,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 88,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 589,000                   

งบด าเนินงาน 589,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 589,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 589,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 176,197,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 176,056,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 176,056,100              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 6,847,700                 

งบอดุหนุน 6,847,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,847,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 6,847,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,308,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 300,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 588,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 621,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,028,900                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 169,208,400              

งบอดุหนุน 169,208,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 169,208,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 169,208,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 16,634,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,825,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,485,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 7,901,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 133,362,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 141,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 141,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 141,000                   

งบลงทนุ 141,000                   

ครุภณัฑ์ 141,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  วทิยาลยัเทคนิคนนทบุรี ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย เครื่อง 5 141,000                      

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 124,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 124,000                   
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รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 124,000                   

การจดัการเรียนการสอน 124,000                   

งบด าเนินงาน 124,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 124,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 14 124,000                      

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 809,025,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,919,200                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 5,919,200                 

เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 5,919,200                 

งบอดุหนุน 5,919,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,919,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ี่มี 1 5,919,200                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 646,034,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 646,034,700              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรจดัการเรียนการสอน 646,034,700              

งบบคุลากร 373,562,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 372,635,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 622 320,683,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 136 14,653,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนวชิาชพีเฉพาะ เชีย่วชาญ,ช านาญ อตัรา 6 253,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 147 15,856,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาชพีเฉพาะ เชีย่วชาญ,ช านาญการ อตัรา 100 4,327,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 62 16,862,000                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 927,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 2 927,000                      

งบด าเนินงาน 28,804,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,804,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 85 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 65 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 40 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 86 19,867,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของผูป้ฏบิตัิราชการ 3 จงัหวดัชายแดน อตัรา 8 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 940,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 806,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2 18,000                        

งบอดุหนุน 243,668,300              

เงนิเดอืน 224,690,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 812 224,690,300                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 18,978,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 112 18,978,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 157,071,700              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 144,663,700              

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 144,663,700              
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งบด าเนินงาน 52,063,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,377,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัหาวสัดุเพือ่การศึกษา/สิง่พมิพ์ 3 5,334,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 10 4,042,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 42,686,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 1 5,665,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 1 1,699,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 1 19,915,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 3 15,406,200                   

งบลงทนุ 92,262,400                

ครุภณัฑ์ 56,334,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 56,334,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวศิวกรรมยอ้นรอย ต าบลบาง

พูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 14,190,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบจดัการบริหารคลงัสนิคา้  ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,683,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์จิติอลเลเซอรส์ีส่ ี ต าบลบางพูด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบพลาสติก  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์มคอนิทอช พรอ้มระบบปฏบิตัิการ

และโปรแกรมการใชง้าน  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 16 2,816,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์PC ส าหรบัการเรียนการสอน  ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 310 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 310 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืส าหรบัฝึกเสริมทกัษะดา้นการปฐม

พยาบาลและการบ าบดัโรคเบื้องตน้  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืส าหรบัฝึกเสริมทกัษะดา้นใหบ้ริการ

สาธารณสุข  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืส าหรบัฝึกเสริมทกัษะดา้นอาชวีอนา

มยัและความปลอดภยั  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืส าหรบัฝึกเสริมทกัษะสาขามนุษย

นิเวศศาสตร ์ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generagor) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 

KVA พรอ้มติดต ัง้ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ป้ายชือ่ศูนยเ์ฉพาะกจิในเรือนจ าพรอ้มติดต ัง้   ต าบลบาง

พูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ป้าย 3 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์Note book ต าบลบางพูด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 21 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์e-Library ต าบลบางพูด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ต าบลบางพูด อ าเภอบางเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 25 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัสญัญาณภาพส าหรบัระบบกลอ้งแบบ 

Digital High Definition  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุ Network Router ส าหรบัระบบเครื่องก าเนิดตวัอกัษร

  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 85,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่กลบัสญัญาณภาพและเสยีง (Play Out 

System) ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลนใ์นระบบเปิด 

(STOU MOOC) ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,928,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,215,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ของศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) 

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สถานฝึกผฏบิตัิดา้นการแพทยแ์ผนไทย ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 2,023,500                    

รายการระดบัที1่: หอ้งสมัมนาศูนยว์ชิาการเกษตรในเมอืง ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: แปลงผลติพชืศูนยว์ชิาการเกษตรในเมอืง  ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 170,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการศูนว์ชิาการเกษตรในเมอืง ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 587,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้ในคูคลองและระบบป้องกนัน า้

ท่วม ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเขือ่นกนัดนิบริเวณคูระบายน า้ ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร งาน 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้น คสล. ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี งาน 1 4,134,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,513,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งสมดุและศูนยก์ารเรียนรู ้

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั อาคาร 1 20,513,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบนัไดทางขึ้นอาคารบริภณัฑ ์ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี งาน 1 200,000                      

งบอดุหนุน 337,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 337,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสมาคม 16 337,700                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 11,408,000                

การเผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 11,408,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,408,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม โครงการ 50 10,908,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศันเ์พือ่บริการวชิาการแก่สงัคม รายการ 1 500,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 10 1,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 6,641,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,641,300                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6,641,300                 

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 6,641,300                 

งบลงทนุ 6,641,300                 

ครุภณัฑ์ 6,641,300                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,641,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการประมวลผลภาพข ัน้สูง ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หอ้ง 1 2,232,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยดีจิทิลัข ัน้สูง ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หอ้ง 1 1,812,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาแอพลเิคชัน่บน

โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หอ้ง 1 1,719,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ารเรียนรูเ้พือ่กา้วสู่มหาวทิยาลยัดจิทิลั ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 630,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัความดงัเสยีง ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 246,800                      

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 433,410,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 433,410,400              

โครงการพฒันาศูนยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิขชุลประทาน 433,410,400              

รกัษาพยาบาลเพือ่การบริการการเรียนการสอนและวจิยั 433,410,400              

งบอดุหนุน 433,410,400              

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 155,809,100                 

รายการระดบัที1่: ระบบผลติไอน า้และน า้รอ้น ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 17,100,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 11,100,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบไฟส ารอง ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ระบบ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบม่านกนัควนัพรอ้มอปุกรณ์ควบคุม ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,930,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบลฟิท ์ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ระบบ 3 12,900,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบหอ้งผสมยาปราศจากเชื้ออาคารศูนย์

การแพทย ์ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 2,279,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบอปุกรณ์เครือขา่ยทางคอมพวิเตอรส์  าหรบัระบบ

สารสนเทศทางรงัสวีทิยา ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยใ์หเ้ป็นภาพ

ดจิติอล ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัแขวนเพดาน  แบบโคมคู่สามารถรองรบั

ระบบถา่ยทอดสญัญาณภาพ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั โคม 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบและชดุระเหยน า้ยาสลบแบบ

อเิลก็ทรอนิกสท์ี่มรีะบบปรบัการจ่ายอากาศอตัโนมตัิ ต าบลบางตลาด อ าเภอ เครื่อง 4 10,880,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัเด็ก ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัตอ้กระจกและผ่าตดัน า้วุน้ลูกตาส่วนหลงั 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัผ่านกลอ้งระบบวดีทิศัน ์ชนิดใหภ้าพ

ความละเอยีดสูง 4K ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืจบัลอ็คกระดูกเชงิกราน ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,196,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไป ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด เตียง 5 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้นพรอ้มเครื่องช่วยหายใจมี

ส่วนแสดงขอ้มูลการหายใจและค่ากา๊ซดมยาสลบ ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 3,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัเด็กแรกเกดิถงึผูใ้หญ่ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 3 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายตอ้กระจกผ่าตดัตอ้กระจกดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีสู่งพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจเช็คการท างานของระบบประสาทขณะผ่าตดั 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง (Real time

 PCR) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอร ์ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ ระบบดจิติอล ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

32 กโิลวตัต ์ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัพรอ้มระบบเชือ่มปิดหลอดเลอืดดว้ยระบบ

ไฟฟ้า ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

ชนิดความถีสู่งส าหรบัเด็ก  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหลู์กตาส่วนหลงัและความยาวลูกตา

ดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้ม Soft ware 

ส าหรบัตดัในระบบทางเดนิอาหาร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบการใชง้าน ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Ultrasound) ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปัน่ ตดั ดูดเน้ือเยือ่ ต าบลบางตลาด อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส่องกลอ้งตรวจมะเร็งหู คอ จมูก ระบบฟลูโอ

โรสโคป ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัดเีอน็เอ อารเ์อนเอ และโปรตีนแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจการนอนหลบัและภาวะหยดุหายใจขณะหลบั 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายมะเร็งดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะตดัและควา้นกระดูกดว้ยความเร็วสูงโดยใชล้ม 

หรือแกส๊ไนโตรเจนเป็นแรงขบัเคลือ่น ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ชดุ 3 4,925,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรส์  าหรบัการสรา้งผวิหนงัใหม่ ต าบลบางตลาด

 อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,391,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารงานบริการเภสชักรรม อาคาร

ศูนยก์ารแพทยฯ์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 682,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 560,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา งานวจิยั ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลอ้ง 5 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 167,050,600                 

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันิสติ แพทย ์พยาบาลและบุคลากร

สาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 0 167,050,600                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 110,550,700                 



116 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาล

ชลประทาน (ระยะที่ 2) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 0 110,550,700                 

กระทรวงสำธำรณสขุ 118,101,657,000          

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 99,899,184,800           

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 51,005,400                

โครงการเพิม่การเขา้ถงึบริการสุขภาพชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 51,005,400                

พฒันาตามศกัยภาพของพื้นทีแ่ละคุณภาพชวีติประชาชนในจงัหวดัชายแดนใตแ้บบ

บูรณาการ 51,005,400                

งบด าเนินงาน 32,905,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,905,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 776,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 7,341,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 7,341,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 23,159,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 651,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ บาท 0 977,400                      

งบอดุหนุน 15,600,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาระบบสุขภาพแก่ชมุชนตามแนวคิดและ

หลกัการทางศาสนา รายการ 0 15,600,000                   

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,500,000                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 5,730,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาสุขภาพแรงงานขา้มชาตแิละการคา้มนุษยแ์บบบูรณาการ 5,730,000                 

พฒันาหลกัประกนัสุขภาพส าหรบัแรงงานต่างดา้วและเหยือ่จากการคา้มนุษย์ 5,730,000                 

งบด าเนินงาน 5,730,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,730,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 153,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 4,698,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 4,698,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 810,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 68,400                        

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 427,812,800              

โครงการลดปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 427,812,800              

ใหบ้ริการรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยยาเสพตดิในพื้นที่ 377,412,800              

งบด าเนินงาน 377,412,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 377,412,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด 0 315,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด 0 36,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจปสัสาวะเพือ่หาสารเสพติด รายการ 0 13,041,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบและบ ารุงรกัษาระบบขอ้มูล

การบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติดของประเทศ รายการ 0 12,971,600                   

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ และกลุ่มเสี่ยงทีม่ปีระวตัเิสพยาเสพตดิ 50,400,000                

งบด าเนินงาน 50,400,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามดูแลช่วยเหลอืผูผ้่านการบ าบดัฟ้ืนฟู 0 50,400,000                   
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 189,479,200              

โครงการพฒันาสุขภาพดว้ยเศรษฐกจิดจิทิลัแบบบูรณาการ 189,479,200              

ขยายผลการใหบ้ริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีทีห่น่วยบริการสาธารณสุข

ใกลบ้า้น ผา่นการยนืยนัตวัตนดว้ยเลขประชาชน 13 หลกั 56,900,000                

งบลงทนุ 56,900,000                

ครุภณัฑ์ 56,900,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,900,000                   

รายการระดบัที1่: สทิธิ์การใชง้าน Wifi on Cloud ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 6 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 3 ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access point) ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3000 40,200,000                   

ขยายผลระบบตรวจรกัษาทางไกล (Tele-Medicine) โรงพยาบาลคู่พี-่นอ้ง ในพื้นที่

หา่งไกล 40,440,000                

งบลงทนุ 40,440,000                

ครุภณัฑ์ 40,440,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,440,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบวเิคราะห์

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบอตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 20 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจคนไขแ้บบพกพา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 20 15,580,000                   

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรส์  าหรบัวนิิจฉยัภาพทางการแพทย ์

(Diagnostic Workstation) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 20 10,360,000                   

รายการระดบัที1่: สทิธิ์การใชซ้อฟตแ์วรส์  าหรบัรบั-ส่งภาพทางการแพทย์

มาตรฐาน DICOM   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี License 20 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สทิธิ์การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งตรวจออนไลน ์   ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี License 100 4,500,000                    

 Smart Health ID เชื่อมโยงขอ้มลูการรกัษาระหวา่งโรงพยาบาลผา่นการใชบ้ตัร

ประชาชน 92,139,200                

งบด าเนินงาน 53,639,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,639,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,639,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 50,000,000                   

งบลงทนุ 38,500,000                

ครุภณัฑ์ 38,500,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ (Hardware & 

Network Security) และ ศูนยส์ ารองขอ้มูล (DR Site) ของ Data Center

 กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 38,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 234,547,200              

โครงการประชาชนทกุกลุ่มวยัไดร้บับริการดา้นสุขภาพทีเ่หมาะสม 43,626,000                

การพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั 43,626,000                

งบด าเนินงาน 43,626,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,626,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 32,606,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 11,020,000                   

โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่นแบบบูรณาการ 85,504,400                

สรา้งเสริมสุขภาพกลุ่มเดก็วยัเรียน (5-14 ปี) 46,387,200                

งบด าเนินงาน 46,387,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,387,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 35,367,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 11,020,000                   

ส่งเสริมพฒันาระบบริการสรา้งเสริมสุขภาพในกลุ่มวยัรุ่น 39,117,200                

งบด าเนินงาน 39,117,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,117,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 12,184,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,300,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 17,632,000                   

โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัท างานแบบบูรณาการ 60,038,400                

การพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัท างาน 60,038,400                

งบด าเนินงาน 60,038,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,038,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 15,230,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,256,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 30,552,000                   

โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัสูงอายแุบบบูรณาการ 45,378,400                

การพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ 45,378,400                

งบด าเนินงาน 45,378,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,378,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,378,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 3,199,045,000            

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 780,236,500              

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 780,236,500              

งบด าเนินงาน 683,480,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 683,480,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นสุขภาพในเชงิรุก 0 683,330,400                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 150,000                      

งบลงทนุ 7,459,000                 

ครุภณัฑ์ 7,459,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,459,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัยอดพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วดัยอดพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางเขน หมู่ 7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัยอดพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเขน หมู่ 7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไขแสง  ก าเนิดม ีต าบลบางเขน อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกรวย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวหิารประชา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัยอดพระพมิล

ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัคลองขวาง ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนตะลมุพกุ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปาก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

บางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตะ

ไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง

พระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเขน หมู่ 7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลอง

พระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางตะไนย ์ต าบลบางตะไนย ์

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัยอดพระพมิล ต าบลขนุศรี อ าเภอไทร

นอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นบางแพรก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขนุกอง ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบาง เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางขนุกอง ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเขน หมู่ 7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 86,000                        

งบอดุหนุน 89,297,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 89,297,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยแ์ละอาจารยแ์พทยเ์วชศาสตร์ รายการ 0 47,297,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาศกัยภาพแพทยแ์ละสหวชิาชพีที่

ด  าเนินงานในคลนิิกหมอครอบครวั รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการประเมนิเพือ่รบัรองเป็นสถาบนั

ผลติแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาศกัยภาพแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั

และสหวชิาชพีในต่างประเทศ รายการ 0 20,000,000                   

โครงการพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 19,474,600                

พฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ 9,711,900                 

งบด าเนินงาน 9,711,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,711,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,865,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 277,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 7,402,900                    

พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 9,762,700                 

งบด าเนินงาน 9,762,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,702,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 99,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,691,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 5,616,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 60,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 224,255,000              

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 224,255,000              

งบด าเนินงาน 17,081,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,081,200                   

รายการระดบัที1่: สนบัสนุนการขบัเคลือ่นนโยบายพฒันาโรงพยาบาลชมุชน

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช รายการ 0 17,081,200                   
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งบอดุหนุน 207,173,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 207,173,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธแิพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ องคก์ร 0 87,053,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการประชมุวชิาการนานาชาติประจ าปีรางวลั

สมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธพิฒันาสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60

 พรรษา นวมนิทราชนีิ (สอน.) 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 0 3,180,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการ

หลวง และโครงการรกัษน์ า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ บาท 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาความร่วมมอืเครือขา่ยศูนยก์าร

เรียนการสอนส าหรบัเด็กป่วยและดอ้ยโอกาสในโรงพยาบาล 0 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธใินนกัเรียน

และเยาวชนในพื้นที่ทุรกนัดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพฒันาตามพระราชด าริ รายการ 0 8,440,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการก าจดัปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บัและ

มะเร็งท่อน า้ดี 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหลวง และโครงการพฒันาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง 0 3,350,000                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,971,859,200            

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,819,500,000            

งบอดุหนุน 1,819,500,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,819,500,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาแพทย์ 39 1,819,500,000               

จดัสรรทนุพฒันาอาจารยส์ าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 17,359,200                

งบอดุหนุน 17,359,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,359,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนการศึกษาเพือ่พฒันาอาจารยแ์พทย์ 0 17,359,200                   

พฒันาบคุลากรดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพีเพือ่รองรบัระบบบริการ 135,000,000              

งบอดุหนุน 135,000,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 135,000,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพฒันาศกัยภาพบุคลากรรองรบั Service Plan 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วย 0 45,000,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 136,087,900              

ใหบ้ริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลกัประกนัสุขภาพ 52,197,600                

งบด าเนินงาน 52,197,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,197,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนและบริหารจดัการงานนิติเวชและอืน่ๆ 0 42,996,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดับริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยที่

ไปประกอบพธิฮีจัญท์ี่นครเมกกะ ประเทศซาอดุอิาระเบยี 0 9,200,800                    

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 79,995,600                

งบด าเนินงาน 1,383,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,383,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมนิ HA บาท 0 1,383,600                    

งบลงทนุ 78,612,000                

ครุภณัฑ์ 71,440,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,725,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลบางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์โรงพยาบาล

บางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดผา้ โรงพยาบาลบางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช 

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 535,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 69,715,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอบาง

ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอ เครื่อง 3 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดอตัโนมตัิพรอ้มวดัความ

อิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลบางบวัทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 15 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดดว้ยไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 วตัต ์

พรอ้มระบบเชือ่มปิดหลอดเลอืด (vassel sealing) โรงพยาบาลบางบวัทอง 

ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลบางบวัทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวั เครื่อง 6 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลบางกรวย

 ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เตียง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 2.2 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลปากเกร็ด ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปาก เครื่อง 1 3,610,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลปากเกร็ด ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลปากเกร็ด ต าบลคลอ่งขอ่ย อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลปากเกร็ด ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร 

โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์นัในช่องปาก พรอ้มเครื่องอ่านและแปลง

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารขอ้เขา่และสะโพกแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาล

ไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลบางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 790,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสายยางอตัโนมตัิพรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 800 ลติร โรงพยาบาลบางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวั เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 

อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลบางกรวย ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรแ์บบคลืน่ผสมพรอ้ม

หวัมลัติไดโอต โรงพยาบาลบางบวัทอง 2 ต าบลพมิลราช อ าเภอบางบวัทอง เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบาง เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืด เลาะเน้ือเยือ่ และเชือ่มปิดหลอดเลอืด 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัพรอ้มระบบเชือ่มปิดหลอดเลอืดดว้ยระบบ

ไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายเน้ืองอกในสมอง โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจกลา้มเน้ือดว้ยคลืน่ไฟฟ้า (EMG) 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้

 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของลูกตาส่วนหนา้ 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: โครงส าหรบัยดึตรึงกระดูกสนัหลงัภายนอกในผูป่้วย 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรย ์ซอีารม์ แบบเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์พรอ้ม

ชดุรบัภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด 15 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มจอภาพส าหรบัรงัสแีพทย ์ 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงคลอดปรบัระดบัดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เตียง 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุศูนยก์ลางการท างานของสญัญาณชพีพรอ้มเครื่อง

ติดตามการท างานของสญัญาณชพีชนิดขา้งเตียง โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

เคลือ่นยา้ยได ้ โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่ความถีสู่ง 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ดจิติอล ไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดหวัใจอตัโนมตัิ โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามคลืน่ไฟฟ้าหวัใจระบบไหลเวยีนโลหติชนิด

หนา้จอสมัผสั โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 8 2,640,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,172,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,579,000                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดวดัมะเกลอื ต าบลหนอง

เพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขนุน ต าบลบางขนุน หลงั 1 1,193,000                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัคลองขวาง ต าบลคลอง หลงั 1 1,193,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,593,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นก ัน้น า้พรอ้มรัว้ โรงพยาบาลบางบวัทอง ต าบลโสน

ลอย อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 2,613,100                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นพรอ้มรัว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัลาด

ปลาดุก ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 979,900                      

สนบัสนุนการพฒันาบคุลากร เพือ่รองรบัการจดับริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 3,894,700                 

งบด าเนินงาน 3,894,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,894,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,894,700                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 17,529,600                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 17,529,600                

งบด าเนินงาน 17,529,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,529,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 2,894,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,674,700                    

รายการระดบัที2่: ส่วนกลาง 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ส่วนภูมภิาค 0 7,274,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,745,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,135,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 79,800                        

โครงการพฒันาพื้นทีพ่เิศษ 49,602,200                
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พฒันาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นทีช่ายแดน พื้นทีท่รุกนัดาร พื้นทีสู่ง และพื้นทีเ่กาะ 18,194,000                

งบด าเนินงาน 16,194,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,194,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 264,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 264,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันางานสาธารณสุขของส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัในพื้นที่ชายแดน จงัหวดั 0 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเครือขา่ยระดบัอ าเภอของ

โรงพยาบาลชมุชนในพื้นที่เกาะ 7 แห่ง 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเครือขา่ยระดบัอ าเภอของ

โรงพยาบาลชมุชนในพื้นที่ทุรกนัดาร 128 แห่ง รายการ 0 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,000,000                    

เสริมสรา้งสุขภาพ ควบคุมภยัสุขภาพและรกัษาพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 420,000                   

งบด าเนินงาน 420,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 250,000                      

ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 27,345,800                

งบด าเนินงาน 27,345,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,345,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 19,745,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 19,745,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,571,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 2,062,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,951,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 15,100                        

พฒันาศกัยภาพหน่วยบริการเพือ่การจดับริการคลนิิกพเิศษเฉพาะทางนอกเวลา

ราชการของหน่วยบริการในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 3,642,400                 

งบด าเนินงาน 3,642,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,642,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 1,229,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,514,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 1,514,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 898,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 7,216,922,100            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 7,216,922,100            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการพฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 5,899,391,700            

งบบคุลากร 5,800,528,700            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 5,332,890,600               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 10675 4,971,921,600               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 888 72,940,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 304 5,886,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 2036 121,196,600                 
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รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 154 810,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 436 10,464,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 496 149,358,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 13 312,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 467,638,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าครองชพีพเิศษของพนกังานราชการ 19 243,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 2122 458,394,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราใหม่) อตัรา 250 9,000,000                    

งบด าเนินงาน 98,863,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,863,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่

ไม่ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั อตัรา 547 41,640,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 19 7,207,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 551 23,232,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 571 4,750,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 82 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(อตัราใหม่) อตัรา 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2122 19,098,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม (อตัราใหม่) อตัรา 250 375,000                      

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,317,530,400            

งบบคุลากร 1,302,360,500            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,270,469,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2590 1,049,370,000               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 1332 80,518,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 63 827,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 1045 67,572,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 35 201,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 121 2,904,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 239 68,911,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 6 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 3 20,100                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 31,891,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 155 31,891,300                   

งบด าเนินงาน 15,169,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,169,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่

ไม่ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั อตัรา 132 12,535,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 19 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 54 159,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 155 1,395,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,797,102,200            

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 835,074,100              

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 45,803,700                



128 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

งบด าเนินงาน 19,293,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,293,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละ 0 19,293,700                   

งบอดุหนุน 18,266,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 18,266,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 0 18,266,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,244,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 8,244,000                    

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 688,098,600              

งบด าเนินงาน 133,737,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,124,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ บาท 0 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 421,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,863,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลรกัษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 0 7,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลรกัษาความปลอดภยั 0 9,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถ 0 7,113,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลอาคารส่วนกลาง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 2,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,182,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งอาจารย์ 0 31,201,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 2 889,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2559 - 2564) คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2561 - 2565 ) คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2562 - 2566) คนั 4 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 6,150,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 2,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 20,613,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,964,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 3,304,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 14,345,000                   

งบลงทนุ 44,607,000                

ครุภณัฑ์ 1,410,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตวั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

 จงัหวดันนทบุรี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 460,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม โดยอาศยัปฏกิริิยา

ลูกโซเ่มอเรส วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนา

ภเิษก ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัน า้มนัหอมระเหย วทิยาลยัเทคโนโลยทีาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย เครื่อง 1 450,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,197,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,197,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ วทิยาลยัเทคโนโลยทีาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย หลงั 1 43,197,000                   

งบอดุหนุน 509,754,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 509,754,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัผลตินกัศึกษาพยาบาล 0 384,355,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัผลตินกัศึกษาหลกัสูตร

ดา้นสาธารณสุข 0 125,398,800                 

จดัสรรทนุการศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ 101,171,800              

งบอดุหนุน 101,171,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 101,171,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนการศึกษาเพือ่พฒันาอาจารยพ์ยาบาล 0 101,171,800                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 784,978,100              

ตรวจ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 30,853,000                

งบด าเนินงาน 30,853,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,218,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ บาท 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 792,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 13,125,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 4,149,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 4,149,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,874,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,174,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 3 918,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2559-2563) คนั 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 100000 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 748,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา บาท 0 123,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ -100000 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 634,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ เครื่อง 0 634,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัทเ์คลือ่นที่ เครื่อง 0 634,500                      

พฒันาระบบขอ้มลู เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารประชาสมัพนัธเ์พือ่สนบัสนุน

ระบบบริการสุขภาพ 35,696,200                

งบด าเนินงาน 35,696,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,283,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 2,212,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 25,711,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 22,338,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 3,372,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,506,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 3,266,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 211,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 62,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา บาท 0 105,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 258,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 413,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ เครื่อง 0 158,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัทเ์คลือ่นที่ เครื่อง 0 158,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 176,600                      

พฒันาวชิาการ งานวจิยั และการจดัการความรู ้ 9,860,300                 

งบด าเนินงาน 6,388,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,268,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ บาท 0 66,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 1,239,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ บาท 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 1,892,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 946,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 946,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,009,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 1,819,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 78,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,100                        

ค่าสาธารณูปโภค 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ เครื่อง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัทเ์คลือ่นที่ เครื่อง 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 110,000                      

งบอดุหนุน 2,602,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,602,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการรางวลัศรีสงัวาลย์ บาท 0 2,602,500                    

งบรายจ่ายอื่น 869,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 869,100                      

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 433,673,700              

งบด าเนินงาน 265,834,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,901,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ บาท 0 5,625,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 32,139,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 1,125,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมทรพัยส์นิ บาท 0 3,498,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 15,270,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 37,709,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 6,440,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 31,268,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,086,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 275,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 11,350,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 7 2,365,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2559 - 2564) คนั 9 2,673,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2559-2563) คนั 1 283,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2561 - 2565 ) คนั 9 4,273,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 7,348,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 2,635,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 128,933,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 44,274,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 44,274,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 13,462,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 2,642,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 68,555,000                   

งบลงทนุ 24,858,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,858,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,256,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสภาวชิาชพี เป็นอาคาร คสล. 14 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 26,030 ตารางเมตร  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืงนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 14,256,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,601,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานกองบริหารทรพัยากรบุคคล ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมพื้นกระเบื้องอาคาร ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 341,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเปลีย่นกระจกบนอาคารส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ ระหวา่งกรมส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุขไปกรมการแพทย ์เพือ่ระบายน า้ฝน ป้องกนัน า้

ท่วมถนน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้ชาย-หญงิ ดา้นในและดา้นนอก

อาคารสวนกฬีา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อน า้ดบัเพลงิอาคารส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,660,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,000,000                    

งบอดุหนุน 130,147,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 130,147,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย องคก์ร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมพฒันาอนามยัแห่งประเทศไทย องคก์ร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน องคก์ร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนมูลนิธช่ิวยคนโรคเรื้อน จงัหวดัล  าปาง องคก์ร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทนัตแพทยสภา องคก์ร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนแพทยสภา องคก์ร 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนระหวา่งประเทศส าหรบัเด็กแห่ง องคก์ร 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ องคก์ร 0 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนโครงการการวจิยัดา้นการวางแผน

ครอบครวัขององคก์ารอนามยัโลก องคก์ร 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมาพนัธว์างแผนครอบครวัระหวา่งประเทศ องคก์ร 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพเิศษขององคก์ารอนามยัโลกในดา้น

การวจิยัและฝึกอบรมเกี่ยวกบัโรคเมอืงรอ้น องคก์ร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกองทุนโลกเพือ่การต่อสูโ้รคเอดส ์วณัโรค 0 51,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารอนามยัโลก องคก์ร 0 45,957,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ องคก์ร 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการโรคเอดสแ์ห่งสหประชาชาติ องคก์ร 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์ารระหวา่งประเทศ โครงการ Asia 

Pacific Observatory on Health Systems and Policies ครัง้ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสภาการสาธารณสุขชมุชน องคก์ร 0 6,341,600                    

งบรายจ่ายอื่น 12,834,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ บาท 0 12,834,000                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและยทุธศาสตรด์า้นสุขภาพ 34,481,100                

งบด าเนินงาน 34,481,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,432,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ บาท 0 1,056,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ บาท 0 1,622,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ อตัรา 0 8,772,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลปฎบิตัิงาน อตัรา 0 6,667,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ บาท 0 2,105,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 8,597,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม บาท 0 122,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 10,034,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 3 716,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2559 - 2564) คนั 2 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 966,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,048,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ บาท 0 1,048,600                    

พฒันาระบบบริหารจดัการและระบบบริการสรา้งสุขภาพดวีถิชีวีติไทย 8,010,000                 

งบด าเนินงาน 8,010,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,010,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,747,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 1 263,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 232,403,800              

งบด าเนินงาน 192,274,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัปี 2558 - 2562) คนั 1 297,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 191,977,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 191,977,200                 

งบลงทนุ 40,129,600                

ครุภณัฑ์ 40,129,600                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,129,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

และคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 50 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย 

ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบางกรวย ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางบวัทอง ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 14 210,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เกบ็ขอ้มูลภายนอก (External Storage) ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบจดัการฐานขอ้มูลเพือ่การวเิคราะหผ์ลอยา่งรวดเร็ว 

พรอ้มลขิสทิธิ์การใชง้าน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยแบบเบ็ดเสร็จ  ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 9,400,000                    

ประชาชนไดร้บัการดูแลสุขภาพและมพีฤตกิรรมสุขภาพทีถ่กูตอ้ง 177,050,000              

สนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ 101,050,000              

งบด าเนินงาน 101,050,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 101,050,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,326,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 143,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ

รุนแรงในเด็กและสตรี 0 24,258,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานขบัเคลือ่น

พระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระดบัจงัหวดั บาท 0 10,131,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเฝ้าระวงัภยัสุขภาพในพื้นที่ บาท 0 23,190,000                   

สนบัสนุนและด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 76,000,000                

งบด าเนินงาน 76,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

ผลติภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ 0 76,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 1,425,125,300            

โครงการการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอยา่ง

เสมอภาคกนั 2,637,100                 

พฒันาชดุสทิธปิระโยชนห์ลกั/กลาง และสนบัสนุนการจดัหาบริการมาตรฐานเดยีว 2,637,100                 

งบอดุหนุน 2,637,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,637,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาชดุสทิธปิระโยชนห์ลกั/กลาง ที่ได ้ รายการ 0 2,637,100                    

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการ

คลงัในระบบประกนัสุขภาพ 5,033,800                 
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พฒันาเพือ่สรา้งความเป็นธรรม ประสทิธภิาพ และความย ัง่ยนืดา้นการเงนิการคลงัใน

ระบบประกนัสุขภาพ 5,033,800                 

งบอดุหนุน 5,033,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,033,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าขอ้เสนอเชงิ

นโยบายและขบัเคลือ่นความเพยีงพอและย ัง่ยนืของงบประมาณ รายการ 0 5,033,800                    

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพ

ภาครฐัทกุระบบ 7,546,500                 

พฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครฐัทกุ

ระบบ 7,546,500                 

งบอดุหนุน 7,546,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,546,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ

ดา้นการเงนิการคลงัและหลกัประกนัสุขภาพ รายการ 0 7,546,500                    

โครงการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขส าหรบักลุ่มเป้าหมายตามแผนบูรณาการ

ระบบประกนัสุขภาพ 1,409,907,900            

ค่าบริการทางการแพทยส์ าหรบับคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธิ 1,409,907,900            

งบอดุหนุน 1,409,907,900            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,409,907,900               

รายการระดบัที1่: โครงการบริการสาธารณสุขบุคคลที่มปีญัหาสถานะและสทิธิ บาท 0 1,409,907,900               

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 89,420,000                

โครงการสรา้งเสริมความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายแุบบบูรณาการ 89,420,000                

สรา้งเสริมศกัยภาพงานทนัตสุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุ 43,250,000                

งบอดุหนุน 43,250,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,250,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัหลกัสูตรทนัตกรรม 0 43,250,000                   

สรา้งเสริมความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 46,170,000                

งบด าเนินงาน 46,170,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,170,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,851,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 17,318,800                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 85,214,846,300           

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาระบบประกนัสุขภาพ 85,214,846,300           

ค่าใชจ่้ายบคุลากรใหบ้ริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบหลกัประกนัสุขภาพ 38,151,024,000           

งบบคุลากร 31,334,330,000           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 30,649,020,000              

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 74599 27,086,773,600              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ (อตัราใหม่) อตัรา 1180 35,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ.  (อตัราใหม่) อตัรา 48 384,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 30615 1,434,493,900               

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 1304 17,733,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (อตัราเดมิ) อตัรา 3817 91,608,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 3497 269,181,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 953 5,017,700                    
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 5919 1,702,260,800               

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 252 6,048,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 12 119,300                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 685,310,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 3248 675,417,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราใหม่) อตัรา 175 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าครองชพีพเิศษของพนกังานราชการ อตัรา 226 3,592,500                    

งบด าเนินงาน 6,816,694,000            

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,816,694,000               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 188852 2,800,000,000               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 429 3,447,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน

ราชการ(ค.ต.ส.) อตัรา 528 7,776,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตัิงานดา้น

การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 128910 3,975,206,500               

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน

ราชการ (ค.ต.ส.) (อตัราใหม่) อตัรา 200 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 162 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(อตัราใหม่) อตัรา 18 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2739 24,651,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม (อตัราใหม่) อตัรา 175 262,500                      

ค่าใชจ่้ายบคุลากรใหบ้ริการสุขภาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพ 47,063,822,300           

งบบคุลากร 47,001,563,600           

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 45,973,544,600              

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 111899 40,630,160,300              

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ (อตัราใหม่) อตัรา 1770 53,100,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ.  (อตัราใหม่) อตัรา 72 576,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 45922 2,151,740,900               

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 1956 26,600,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (อตัราเดมิ) อตัรา 5726 137,424,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 5245 403,772,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ อตัรา 1429 7,526,500                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 8878 2,553,391,300               

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. อตัรา 378 9,072,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า อตัรา 19 179,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ อตัรา 1 2,600                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 1,028,019,000               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 4873 1,013,126,200               

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราใหม่) อตัรา 264 9,504,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าครองชพีพเิศษของพนกังานราชการ อตัรา 339 5,388,800                    

งบด าเนินงาน 62,258,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,258,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 643 5,171,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน

ราชการ(ค.ต.ส.) อตัรา 793 11,663,900                   
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน

ราชการ (ค.ต.ส.) (อตัราใหม่) อตัรา 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 244 7,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(อตัราใหม่) อตัรา 27 135,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 4108 36,972,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม (อตัราใหม่) อตัรา 264 396,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 36,623,600                

โครงการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 36,623,600                

สนบัสนุนการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มในสถานบริการสาธารณสุข สงักดั

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ 36,623,600                

งบด าเนินงาน 36,623,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,623,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 0 27,695,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคดัแยกและเคลือ่นยา้ยมูลฝอยติดเชื้อ 0 8,928,300                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 11,525,700                

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 11,525,700                

พฒันาความรูใ้หบ้คุลากรสาธารณสุขทกุระดบัในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 10,249,000                

งบด าเนินงาน 10,249,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,249,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,249,000                   

เสริมสรา้งพฤตกิรรม จริยธรรม และการต่อตา้นการทจุริต 1,276,700                 

งบด าเนินงาน 1,276,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,276,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,276,700                    

กรมการแพทย์ 5,364,223,800            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 230,585,200              

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 230,585,200              

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 43,145,200                

งบด าเนินงาน 43,145,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,145,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,109,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เรื่อง 0 7,073,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยวชิาการ บาท 0 3,969,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการดา้นการพฒันาระบบบริการ 

ทุติยภูม ิและตติยภูม ิดา้นยาเสพติด บาท 0 5,484,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาชวีบ าบดั บาท 0 19,508,000                   

บริการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น 187,440,000              

งบด าเนินงาน 187,440,000              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 187,440,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ(์ยาเสพติด) บาท 0 187,440,000                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 17,142,000                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการศึกษาวจิยั 17,142,000                

ศึกษา วจิยั ประเมนิ พฒันา องคค์วามรูด้า้นการแพทย์ 17,142,000                
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งบรายจ่ายอื่น 17,142,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา บาท 0 17,142,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 6,444,800                 

โครงการพฒันาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 6,444,800                 

การสรา้งเสริมศกัยภาพและความม ัน่คงในชวีติดา้นสุขภาพ โดยการป้องกนัโรคระดบั

ทตุยิภูมเิพือ่ดูแลรกัษากลุ่มอาการหรือโรคทีพ่บบอ่ยในผูสู้งอายุ 6,444,800                 

งบด าเนินงาน 6,444,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,444,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมศกัยภาพและความม ัน่คงใน

ชวีติดา้นสุขภาพ โดยการป้องกนัโรคระดบัทุติยภูมเิพือ่ดูแลรกัษากลุม่อาการ

หรือโรคที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ 1 6,444,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 229,495,700              

โครงการสนบัสนุนการเป็นเมอืงศูนยก์ลางบริการสุขภาพในอาเซยีน 48,199,400                

พฒันาระบบบริการการแพทยเ์พือ่สรา้งเครือขา่ยกบัประเทศประชาคมอาเซยีน 48,199,400                

งบด าเนินงาน 23,620,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,620,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยวชิาการและบริการกบั

ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีน บาท 0 23,620,300                   

งบรายจ่ายอื่น 24,579,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาดา้นวชิาการและบริการในประเทศ

กลุม่ประชาคมอาเซยีน บาท 0 16,079,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุม่ประเทศ

อาเซยีนและทวปีเอเชยี โครงการ 0 8,500,000                    

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 181,296,300              

บริการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิสารเสพตดิ สุราและบหุรี่ทีม่ภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น 45,845,800                

งบด าเนินงาน 45,845,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,845,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ(์สารเสพติด) บาท 0 45,845,800                   

บูรณาการการพฒันาดา้นสุขภาพ 35,692,100                

งบด าเนินงาน 35,692,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,692,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการดา้นการพฒันาระบบบริการ 

ทุติยภูม ิและตติยภูมิ โครงการ 0 35,692,100                   

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 99,758,400                

งบด าเนินงาน 14,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ บาท 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยวชิาการ บาท 0 6,000,000                    

งบลงทนุ 85,758,400                

ครุภณัฑ์ 85,758,400                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 85,758,400                   

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 10 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสเีอกซเรยใ์นช่องปากแบบมเีกา้อี้ในตวั

พรอ้มอปุกรณ์รบัภาพและระบบแปลผล/ระบบดจิติอล ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 1,140,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องขูดหนิปูนระบบเพยีโซอเิลคทริค ส าหรบัเกลารากฟนั

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 17 1,343,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดูดสูง ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 217,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่แบบรถเขน็ขึ้นช ัง่ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืฝงัรากเทยีมแบบไรส้าย ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 61,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงทางทนัตกรรม (ส าหรบับ่มวสัดุบูรณะฟนั) 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 12 513,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจหลอดลมชนิดไม่คดงอ ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพปอด ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ในการท าหตัถการการรกัษา lung reduction 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีสู่ง ชนิด

พกพา ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือมดัเลก็ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค/เตียงนวดระบบไฟฟ้าปรบัดว้ยรีโมท

คอนโทรล ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เตียง 5 455,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงออกก าลงักายและฝึกกจิกรรมปรบัระดบัสูงต า่ดว้ย

ระบบไฟฟ้า ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เตียง 6 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและวเิคราะหก์ารแขง็ตวัของหลอดเลอืดชนิด

วดัจากภายนอก ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุศลัยกรรมทางทนัตกรรมพรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจประเมนิทางประสาทจติวทิยา พรอ้มฝึกความคิด

 และการเรียนรู ้ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการเคลือ่นไหวและการท างานของมอืและ

น้ิวมอืพรอ้มระบบช่วยพยงุแขนและโตะ๊ส าหรบัฝึก ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุพมิพป์าก ออกแบบและผลติครอบฟนัระบบดจิติอล 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิ ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 790 ลติร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืแพทยร์ะบบอตัโนมตัิ แบบสองประตู 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดเคลือ่นที่ 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องกลอ้ง Bronchoscopy ส าหรบัการท า medical

 lung reduction ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลืน่เสยีงความถี่

สูงพรอ้มชดุประมวลสญัญาณภาพและเครื่องก าเนิดแสงชนิดรายละเอยีดสูง 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องเยือ่หุม้ปอด ชนิดวดิทีศัน ์ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและฝึกก าลงักลา้มเน้ือแบบไอโซไคเนติก 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,980,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกเดนิโดยระบบรีโมทควบคุมพรอ้มระบบ

ป้องกนัการลม้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องชดุตรวจประเมนิและฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือมดัเลก็ การรบัรู ้

 การเรียนรู ้การคิดเห็นเหตุผลและความจ า ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกระตุน้การรบัประสาทสมัผสัดว้ยดนตรี Optmusic 6

 beam ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยการเคลือ่นไหวของแขนและขอ้มอืแบบต่อเน่ือง

โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั Platinum 2 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 6 2,568,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 4,422,929,700            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 4,422,929,700            

บคุลากรสนบัสนุนพฒันาดา้นการแพทย์ 4,046,793,300            

งบบคุลากร 3,765,194,500            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 3,602,120,300               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 3,267,175,100               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 334,945,200                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 163,074,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 163,074,200                 

งบด าเนินงาน 281,598,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 281,598,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข บาท 0 224,746,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ บาท 0 2,635,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั บาท 0 46,440,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 914,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน อตัรา 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 6,262,600                    

บคุลากรสนบัสนุนการบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาและสารเสพตดิ 376,136,400              

งบบคุลากร 353,542,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 317,421,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 0 288,473,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 28,947,800                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 36,121,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 0 36,121,600                   

งบด าเนินงาน 22,593,600                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,593,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข บาท 0 13,834,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ บาท 0 188,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั บาท 0 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษ (สปพ.) พนกังานราชการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษของพนกังาน อตัรา 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พเิศษ บาท 0 1,902,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษ (สปพ.) ขา้ราชการ บาท 0 408,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,335,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 438,786,000              

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 438,786,000              

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 282,293,900              

งบด าเนินงาน 230,610,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 170,213,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตัิงานเวรบ่าย-ดกึ บาท 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลักรรมการสอบ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,220,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 8,471,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ บาท 0 8,471,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 651,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด บาท 0 2,348,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั บาท 0 1,806,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน บาท 0 1,241,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัปลวก บาท 0 766,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาลฟิท์ บาท 0 827,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 357,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 10 2,826,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 720,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,216,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 357,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,700,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 60,397,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,912,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 7,060,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 50,424,100                   

งบอดุหนุน 51,683,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 51,683,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารทาง 0 45,683,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการการพฒันาระบบรากฟนัเทยีมขา้วอร่อย โครงการ 0 6,000,000                    

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 156,492,100              

งบด าเนินงาน 30,658,600                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 500,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 29,158,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,530,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 4,774,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 22,853,700                   

งบลงทนุ 49,280,100                

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้าช่วยพยงุน า้หนกัดว้ยแรงกดอากาศส าหรบัการ

ออกก าลงักาย ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,780,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,651,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกับุคลากรทางการแพทย ์7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 7,000 ตารางเมตร สถาบนัสริินธรเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแ์ห่งชาติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 39,651,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,129,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงช ัน้ 2 อาคารDMS-6 สถาบนัเวชศาตรส์มเด็จ

พระสงัฆราชญาณสงัวรเพือ่ผูสู้งอาย ุต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี รายการ 1 5,129,000                    

งบอดุหนุน 58,876,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 58,876,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นทุนการศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 0 11,376,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเรียนการสอนแพทยเ์ฉพาะทาง บาท 0 47,500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 17,677,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วยในสถานพยาบาลของวดัไทยใน

ดนิแดนพทุธภูมริะหวา่งเทศกาลแสวงบุญของชาวพทุธ บาท 0 7,204,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการแพทย์ โครงการ 0 4,972,700                    

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 18,840,400                

โครงการส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 9,935,000                 

บูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ 9,935,000                 

งบด าเนินงาน 9,935,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,935,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยกีาร

ดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ 1 9,935,000                    

โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะทีด่ี 8,905,400                 

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและระบบการดูแลผูสู้งอายสุมองเสื่อมส าหรบั

ประเทศไทย 3,150,900                 

งบด าเนินงาน 3,150,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,150,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและ

ระบบการดูแลผูสู้งอายสุมองเสือ่มส าหรบัประเทศไทย 1 3,150,900                    

การส่งเสริมศกัยภาพผูดู้แลสุขภาพผูสู้งอาย ุ(ทีพ่กิาร) ทีต่ดิบา้น ตดิเตยีง 5,754,500                 
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งบด าเนินงาน 5,754,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,754,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศกัยภาพผูดู้แลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

(ที่พกิาร) ที่ติดบา้น ติดเตียง 1 5,754,500                    

กรมควบคุมโรค 3,654,435,300            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 30,188,900                

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 30,188,900                

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 30,188,900                

งบด าเนินงาน 30,188,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,188,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,364,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,261,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 648,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,613,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 5,176,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 3,262,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 9,991,600                    

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 5,330,000                 

โครงการพฒันาการด าเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชพีและ

สิ่งแวดลอ้มในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 5,330,000                 

พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 5,330,000                 

งบด าเนินงาน 5,330,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,330,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 2,450,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,880,000                 

โครงการพฒันาระบบบริการดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการ

ผา่นระบบ National Single Window (NSW) 4,880,000                 

พฒันาระบบบริการดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผา่น

ระบบ National Single Window (NSW) 4,880,000                 

งบด าเนินงาน 4,880,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคม 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 715,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 95,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 58,739,500                

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 58,739,500                

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 58,739,500                

งบด าเนินงาน 8,440,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคม 0 8,440,000                    

งบลงทนุ 50,299,500                

ครุภณัฑ์ 38,837,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการสอบสวนโรค ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 3,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,837,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ เพือ่ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้น

สาธารณสุข ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส ัง่การนอกพื้นที่ เพือ่ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้น

สาธารณสุข ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบการเขา้รหสัระบบฐานขอ้มูลดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเชือ่มโยงขอ้มูลเพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ศูนย์

สารสนเทศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 12,937,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,462,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,462,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งระบบปฏบิตัิการสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงาน

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 11,462,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 17,157,100                

โครงการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 17,157,100                

ส่งเสริม สนบัสนุน และยกระดบัการวจิยัและพฒันาดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพ 17,157,100                

งบรายจ่ายอื่น 17,157,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั เรื่อง 0 17,157,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 72,383,300                

โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ

ตลอดช่วงชวีติ 61,933,300                

 พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อและสรา้งเสริม

ภูมคุิม้กนัโรคในกลุ่มวยัเดก็ 9,957,100                 
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งบด าเนินงาน 9,957,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,957,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,114,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 1,570,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,572,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 2,500,000                    

พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและพฒันาทกัษะ

ชวีติพฤตกิรรมสุขภาพในกลุ่มวยัเรียน 11,312,500                

งบด าเนินงาน 11,312,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,312,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,839,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,216,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 936,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,041,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 656,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 1,772,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 2,136,000                    

พฒันาทกัษะชวีติเพือ่ลดพฤตกิรรมเสี่ยงในกลุ่มวยัรุ่น 5,700,000                 

งบด าเนินงาน 5,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 295,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 295,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 751,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 196,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 1,977,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,389,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 1,090,000                    

พฒันาและสนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพใน

กลุ่มวยัท างาน 34,963,700                

งบด าเนินงาน 34,963,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,963,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,286,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,549,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 3,655,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 5,894,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,710,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,510,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,459,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 1,786,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 3,984,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 4,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 5,267,600                    

โครงการพฒันาบริการดา้นอาชวีอนามยัในกลุ่มวยัแรงงาน 10,450,000                

พฒันาและสนบัสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการใหม้กีารจดับริการอา

ชวีอนามยัในกลุ่มวยัแรงงาน 10,450,000                

งบด าเนินงาน 10,450,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,450,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 2,035,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 1,895,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 555,538,100              

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 37,443,900                

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 34,665,100                

งบด าเนินงาน 34,665,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,665,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,137,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,992,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,992,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: สือ่ออนไลน์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 2,120,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 7,102,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 10,160,400                   
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,523,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่ 0 1,523,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,885,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,143,700                    

พฒันาศูนยก์ลางการศึกษาและฝึกอบรมดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ระดบันานาชาติ 2,778,800                 

งบด าเนินงาน 2,778,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,778,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,368,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,410,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,410,300                    

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 272,166,500              

เร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย 47,775,600                

งบด าเนินงาน 42,994,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,994,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเร่งรดัก าจดัโรคมาลาเรีย 0 19,586,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,130,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 21,277,400                   

งบลงทนุ 1,919,900                 

ครุภณัฑ์ 1,919,900                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,919,900                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ส านกัโรคติดต่อน า

โดยแมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี กลอ้ง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยและวเิคราะหภ์าพเจลบนแผ่นวุน้ (Gel 

Documentation) ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ ชดุ 1 460,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารพนัธุกรรมแนวนอนขนาดเลก็ (Horizontal

 Gel Electrophoresis) ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 132,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งดว้ยเมด็บที ส านกัโรคติดต่อน าโดย

แมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 306,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณคุณภาพของสารพนัธุกรรมและโปรตีน 

ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 695,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมติ า่แบบเคลือ่นที่ตูแ้ช่ - 20 องศา 

ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 117,700                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟส าหรบัอปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ส านกั

โรคติดต่อน าโดยแมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 69,000                        

งบอดุหนุน 2,861,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,861,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการฝึกอบรมอาสาสมคัรมาลาเรีย คน 6358 2,861,100                    

ควบคุมวณัโรค 106,434,100              

งบด าเนินงาน 106,434,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,434,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการควบคุมวณัโรค 0 80,587,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 14,078,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 11,768,700                   
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ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 117,956,800              

งบด าเนินงาน 72,706,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,706,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสแ์ห่งชาติ 0 41,197,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 25,866,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 5,642,900                    

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ลติร

 ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ตะเกยีงบุนเซนชนิดไฟฟ้า ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด้มอืถอื ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 9,000                         

งบอดุหนุน 45,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนองคก์รเอกชนสาธารณประโยชนใ์นการ

ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ องคก์ร 500 45,000,000                   

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 41,741,600                

สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 41,741,600                

งบด าเนินงาน 41,741,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,741,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,071,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 3,071,500                    

รายการระดบัที2่: สือ่ออนไลน์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 2,142,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 1,744,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 3,926,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 4,153,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 647,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวคัซนี 0 21,156,400                   

โครงการเร่งรดัพฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ใหไ้ดต้ามกฎ

อนามยัระหวา่งประเทศ 204,186,100              

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยั

สุขภาพใหไ้ดต้ามกฎอนามยัระหวา่งประเทศ 190,786,100              

งบด าเนินงาน 190,786,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 190,786,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,804,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,466,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,961,600                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 3,289,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลและตรวจวเิคราะหท์าง 0 11,812,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการระบบคลงัเวชภณัฑแ์ละวสัดุอปุกรณ์ 0 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,771,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,771,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 13,585,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 9,080,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 2,000,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 0 1,505,000                    

รายการระดบัที2่: สือ่ออนไลน์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 5,557,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 12,047,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายภาคสนามส าหรบัพฒันาแพทยแ์ละสตัวแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบาดวทิยา 0 3,617,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 15,464,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,808,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,200,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,557,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าสิง่พมิพ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายโฆษณา 0 1,557,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 21,001,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 10,301,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวคัซนี 0 48,141,000                   

ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 13,400,000                

งบอดุหนุน 13,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาเพือ่พฒันากรมควบคุมโรค 0 13,400,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,938,094,200            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 1,938,094,200            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,938,094,200            

งบบคุลากร 1,860,586,200            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,608,403,300               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3051 1,114,714,300               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 468 32,017,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) คน 16 154,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) 26 624,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 458 31,321,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 1377 428,271,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 31 172,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 47 1,128,000                    
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ค่าจา้งช ัว่คราว 252,182,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (อตัราเดมิ) อตัรา 1113 252,182,900                 

งบด าเนินงาน 77,508,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,508,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 210 8,803,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนขา้ราชการและลูกจา้งประจ าเงนิเดอืนเต็มข ัน้ คน 85 1,308,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั คน 175 18,732,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข คน 853 37,278,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 97 1,158,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,219,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1113 9,009,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 965,960,500              

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 86,408,600                

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 79,465,900                

งบด าเนินงาน 60,418,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,932,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 491,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,267,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,806,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,316,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,790,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 438,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 438,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,992,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน 0 2,560,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 591,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 3,453,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 1,823,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลและตรวจวเิคราะหท์าง 0 564,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,553,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 655,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 2,950,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,297,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการลงทะเบยีน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 3,146,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,898,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 793,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 626,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 662,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,634,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 996,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 636,600                      
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ค่าสาธารณูปโภค 8,486,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,122,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,566,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,238,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,558,700                    

งบลงทนุ 15,734,500                

ครุภณัฑ์ 15,734,500                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 15,734,500                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ส านกั

โรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี กลอ้ง 6 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิดบุคคล ศูนยพ์ฒันาวชิาการ

อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จงัหวดัสมทุรปราการ ส านกัโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง เครื่อง 4 356,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ (DI 

Generator) ศูนยอ์า้งองิทางหอ้งปฏบิตัิการและพษิวทิยา ส านกัโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิด 4 ต าแหน่ง (Analytical balance) 

ศูนยอ์า้งองิทางหอ้งปฏบิตัิการและพษิวทิยา ส านกัโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 68,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกไอออนและวเิคราะหม์วลสารในสภาวะของเหลว

 ศูนยอ์า้งองิทางหอ้งปฏบิตัิการและพษิวทิยา ส านกัโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัโดยเทคนิคการดูดกลนืแสง 

ศูนยอ์า้งองิทางหอ้งปฏบิตัิการและพษิวทิยา ส านกัโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 3,313,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,313,100                    

จดัการความรูด้า้นป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ 6,942,700                 

งบด าเนินงาน 6,942,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,942,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุวชิาการป้องกนัและควบคุมโรค

แห่งชาติประจ าปี เรื่อง 0 6,942,700                    

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 347,183,800              

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 176,281,800              

งบด าเนินงาน 118,111,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 93,574,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,124,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค 0 2,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,134,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,403,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่เกบ็วสัดุ 0 168,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 26,520,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 0 1,689,400                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,267,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 4,198,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน 0 2,410,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาสนามหญา้-สวนหยอ่ม 0 1,781,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาลฟิต์ 0 316,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก 0 162,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 394,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,962,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 2,320,800                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาขนยา้ยอปุกรณ์ส านกังาน 0 5,017,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 2,981,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 11,168,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 5,742,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 6,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 77 15,289,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,958,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,143,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 417,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 563,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 2,917,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 650,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 24,537,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,510,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,365,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 3,048,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 14,612,900                   

งบลงทนุ 58,170,700                

ครุภณัฑ์ 11,220,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,331,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกัโรคติดต่อน าโดย

แมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกัโรคติดต่อน าโดย

แมลง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 259,200                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ส านกังานเลขานุการกรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 498,700                      
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รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัทภ์ายในกรม ส านกังานเลขานุการกรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,815,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี กองการเจา้หนา้ที่ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี กองการเจา้หนา้ที่ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 7 281,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถาบนัวจิยั จดัการความรู ้

 และมาตรฐานการควบคุมโรค ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์ส านกังานเลขานุการกรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 743,000                      

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์กองการเจา้หนา้ที่ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 743,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้แบบแช่ ส านกังานเลขานุการกรม ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,372,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบสือ่สารเครือขา่ยผ่านระบบเซลลูลา่ร ์ส าหรบั EOC 

ศูนยส์ารสนเทศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั ส านกังานเลขานุการกรม 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 372,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,950,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,128,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารกรมควบคุมโรคพรอ้มทางเชือ่ม (ส่วนที่เหลอื) 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 31,128,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 844,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อประปา อาคาร 3-5 กรมควบคุมโรค ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 266,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้หญงิจ านวน 7 หอ้ง กองแผนงาน ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย จ านวน 3 หอ้ง กองแผนงาน ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 235,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,977,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งออกแบบศูนยส์าธติบริการและอาคารจอดรถ กรม

ควบคุมโรค ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 14,977,100                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 136,185,500              

งบด าเนินงาน 128,824,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,398,800                 
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รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 791,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,073,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,569,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,121,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,121,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,971,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 7,312,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 7,496,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน 0 5,570,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาสนามหญา้-สวนหยอ่ม 0 763,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,570,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 1,938,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลและตรวจวเิคราะหท์าง 0 5,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 2,667,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 1,660,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 11,496,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 5,448,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 16,865,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 1,205,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,266,700                   

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,547,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 844,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 765,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 657,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าสิง่พมิพ์ 0 423,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายโฆษณา 0 234,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 2,668,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,120,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 15,426,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,699,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,162,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 9,274,200                    

งบรายจ่ายอื่น 7,360,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 7,360,700                    

เฝ้าระวงัสุขภาพประชาชนจากมลพษิสิ่งแวดลอ้มในพื้นทีเ่สี่ยง 14,548,900                

งบด าเนินงาน 14,548,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,548,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,719,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,653,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 2,653,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 279,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 5,904,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 1,867,000                    

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 20,167,600                

งบด าเนินงาน 18,376,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,086,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,307,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาและพฒันาระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอรแ์ละโทรคมนาคม 0 4,307,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,801,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 1,801,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,978,100                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,290,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 5,290,000                    

งบลงทนุ 1,790,700                 

ครุภณัฑ์ 1,790,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,790,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนับ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย สถาบนับ าราศนราดูร 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบนับ าราศนราดูร 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กองคลงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กองคลงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองคลงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองคลงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองคลงั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 กองคลงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กลุม่ตรวจสอบภายใน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กลุม่ตรวจสอบภายใน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกัระบาดวทิยา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 132,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกัระบาดวทิยา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกัระบาดวทิยา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกัระบาดวทิยา 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส านกั

โรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กอง

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองแผนงาน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองแผนงาน ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกั

ควบคุมการบริโภคยาสูบ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองโรคป้องกนัดว้ยวคัซนี ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กอง

โรคป้องกนัดว้ยวคัซนี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัวจิยั จดัการความรู ้และมาตรฐานการ

ควบคุมโรค ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถาบนัวจิยั จดัการ

ความรู ้และมาตรฐานการควบคุมโรค ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกัโรคติดต่อท ัว่ไป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 16,000                        

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญั 162,984,300              

บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปญัหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 113,557,800              

งบด าเนินงาน 113,557,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,557,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,599,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 580,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 580,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานสนบัสนุนปฏบิตัิการ 0 16,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 642,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 581,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 2,934,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,968,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 5,114,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 34,627,100                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวคัซนี 0 42,480,000                   

ถา่ยทอดความรูใ้นการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ภยัสุขภาพ และ

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่คุีณภาพ 49,426,500                

งบด าเนินงาน 49,426,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,426,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,998,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,949,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารวชิาการ / คู่มอื / มาตรฐาน /

แนวทางการปฏบิตัิงาน 0 2,599,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทบทวนเอกสารและวเิคราะหข์อ้มูล 0 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,342,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 2,342,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,550,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 1,815,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 0 2,835,000                    

รายการระดบัที2่: สือ่ออนไลน์ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 8,247,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 595,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 2,371,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,051,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการผลติสือ่ 0 4,262,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าสิง่พมิพ์ 0 3,820,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายโฆษณา 0 2,859,000                    

รายการระดบัที2่: ค่า CD - DVD 0 560,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าฟิวเจอรบ์อรด์ 0 550,000                      

การบริการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคตดิต่อส าคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละ

ภยัสุขภาพ 369,383,800              

บริการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคตดิต่อส าคญั โรคอบุตัใิหมแ่ละภยั

สุขภาพของหน่วยงาน เพือ่สรา้งมาตรฐานระบบบริการ 369,383,800              

งบด าเนินงาน 157,604,600              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,517,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 116 15,071,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานเวรบ่ายและเวรดกึของพยาบาล 178 3,494,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,554,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,789,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,830,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 1,969,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรกัษาสนามหญา้-สวนหยอ่ม 0 2,659,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการซอ่มแซมครุภณัฑแ์ละดูแลรกัษา

เครื่องมอืแพทยร์วมบริการซกัผา้ผูป่้วย 0 2,329,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,528,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 531,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายนอก 0 997,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม 0 1,514,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 336,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือขา่ยหน่วยงานเฝ้าระวงั 

ป้องกนั ควบคุมโรค 0 921,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 9,174,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,547,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 365,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 77,046,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 16,112,700                   

ค่าสาธารณูปโภค 16,087,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,101,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 12,750,000                   

งบลงทนุ 27,954,800                

ครุภณัฑ์ 3,260,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนัพรอ้ม

ระบบชดเชยการรัว่ของอากาศ สถาบนับ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 2,400,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 860,000                      

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั (Biosafety Cabinet Class 3) ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 860,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,694,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,694,800                   

รายการระดบัที1่: ศูนยเ์ฝ้าระวงัและกกักนั (Quarantine Center) ผูส้มัผสั

ใกลช้ดิผูป่้วยโรคติดต่ออบุตัิใหม่ และโรคติดต่ออนัตรายรา้ยแรง ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 24,694,800                   

งบอดุหนุน 183,824,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 54,784,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสงเคราะหผู์ป่้วยโรคเรื้อน คน 3346 52,197,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าฌาปนกจิสงเคราะหผู์ป่้วยโรคเรื้อน คน 314 785,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสงัคมสงเคราะห์ คน 6606 1,801,500                    

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 129,040,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารผูป่้วยโรคเรื้อน คน 3367 129,040,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,664,900                 

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ 4,664,900                 

สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิหมอกควนั 2,180,800                 

งบด าเนินงาน 2,180,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,180,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 409,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 0 571,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 1,200,000                    

สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ 2,484,100                 

งบด าเนินงาน 2,484,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,484,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยั 0 1,184,100                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,498,800                 

โครงการส่งเสริมการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 1,498,800                 

สนบัสนุนการปฏบิตัริาชการงานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานกรม

ควบคุมโรค 418,800                   

งบด าเนินงาน 418,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 418,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบในภาครฐั 0 418,800                      

ส่งเสริมการปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน และเสริมสรา้งความ

โปร่งใสในการปฏบิตัริาชการกรมควบคุมโรค 1,080,000                 

งบด าเนินงาน 1,080,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 764,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 764,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบในภาครฐั 0 315,200                      

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 309,140,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 4,770,000                 
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โครงการต ารบัยาสมนุไพรมศีกัยภาพ พรอ้มต่อการขึ้นทะเบยีน 4,770,000                 

พฒันาขอ้ก าหนดมาตรฐานต ารบัยาแผนไทย 4,770,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,770,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ามาตรฐานต ารบัยาแผนไทย 0 4,770,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 17,471,600                

โครงการวจิยันวตักรรมเพือ่เสริมสรา้งความรูใ้นการดูแลสุขภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร 17,471,600                

การศึกษาวจิยันวตักรรมเพือ่เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ 17,471,600                

งบด าเนินงาน 11,311,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,311,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและถา่ยทอดนวตักรรม 0 11,311,600                   

งบรายจ่ายอื่น 6,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันานวตักรรมการดูแลสุขภาพ 0 6,160,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 2,384,400                 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายดุว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 2,384,400                 

การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายดุว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 2,384,400                 

งบด าเนินงาน 2,384,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,384,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,384,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 2,384,400                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,586,100                

โครงการระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย การแพทยผ์สมผสาน และสมนุไพรมศีกัยภาพ

 และไดม้าตรฐาน 16,586,100                

พฒันาศกัยภาพระบบบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานในสถาน

บริการสาธารณสุข สู่ความเป็นเลศิ 11,408,800                

งบด าเนินงาน 6,779,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,779,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัพมิพห์นงัสอื วารสารและคู่มอื 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,979,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,979,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการผลติยาสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการนวดไทยสู่ระบบบริการสุขภาพ 0 2,000,000                    

งบลงทนุ 4,629,100                 

ครุภณัฑ์ 4,629,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 752,700                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ 2 ตะกรา้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี คนั 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 171,000                      

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรส์  าเร็จรูป ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 88,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 12 204,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ขนาด 50 ที่น ัง่ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 157,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 3 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 178,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้อุ่น ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 3 75,000                        

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

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 78,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 652,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์     ระดบั XGA           

ขนาด 3,000  ANSI Lumens ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่:  โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 52,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  150 

น้ิว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมระบบและจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบไมโครโฟน

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 25,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุพรอ้มกา้นไมค ์

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 32 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัประธานการประชมุ ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 18,800                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงติดเพดาน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 4 14,400                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงติดผนงั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 5,200                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,045,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสมนุไพร สแตนเลส ขนาด 30 ลติร ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตม้ยาน า้ระบบไฟฟ้า 200 ลติร พรอ้มถงัพกั  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 171,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดสมนุไพรละเอยีด ขนาด 40 กโิลกรมั/ชัว่โมง 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 406,600                      
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รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ (AED) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจนพรอ้มรถเขน็ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าระบบ

อตัโนมตัิ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปรบัระดบัส าหรบัผูป่้วย (Over bed) ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 10 50,000                        

ส่งเสริม พฒันา และผลกัดนั แผนแมบ่ทแหง่ชาตวิา่ดว้ยการพฒันาสมนุไพรไทยสู่

การปฏบิตัิ 5,177,300                 

งบด าเนินงาน 5,177,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,177,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นแผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการ

พฒันาสมนุไพรไทย 0 5,177,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 113,516,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 113,516,500              

การสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น การแพทย์

ทางเลอืกและสมนุไพร 113,516,500              

งบบคุลากร 105,376,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 79,300,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 272 74,503,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 1,960,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน 0 2,241,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 0 50,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่ง(พ.ต.ก.)ที่มเีหตุพเิศษ

ต าแห่งนิติกร อตัรา 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2 428,900                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 26,075,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 120 26,075,700                   

งบด าเนินงาน 8,140,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,140,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 1,438,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งที่ไดร้บั

เงนิเดอืนเต็มข ัน้ 0 99,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 2,187,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 991,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทยท์นัตแพทยแ์ละเภสชักรที่ไม่ท  า

เวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 2,433,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 990,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 154,411,800              

กองทนุภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 40,000,000                



162 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

กองทนุภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: กองทุนภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 0 40,000,000                   

การบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพรมกีารส่งเสริมเขา้สู่

ระบบสุขภาพ 114,411,800              

การพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10,530,000                

งบด าเนินงาน 2,460,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลคอมพวิเตอร์ 0 1,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบริการเครือขา่ย 0 960,000                      

งบลงทนุ 8,070,000                 

ครุภณัฑ์ 8,070,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,070,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็และวเิคราะห ์Log File ระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร ์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรไ์รส้าย ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,726,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 52 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน   ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 29 464,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 100 1,600,000                    

การพฒันา การถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น  

การแพทยท์างเลอืก 103,881,800              

งบด าเนินงาน 67,079,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,061,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,427,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,427,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,309,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ารกัษาความปลอดภยั 0 4,845,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าความสะอาด 0 2,947,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร 0 660,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพนกังาน 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารวบรวม วเิคราะหแ์ละจดัท าขอ้มูล 0 4,357,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,960,100                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,563,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 22,396,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 11 2,674,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหน่วยงานดา้นการพฒันางาน

การแพทยแ์ผนไทยและผลติภณัฑส์มนุไพร 0 6,530,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผลติเวชภณัฑส์มนุไพร 0 160,000                      
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ค่าสาธารณูปโภค 6,017,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 888,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 262,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 205,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,661,800                    

งบลงทนุ 8,302,600                 

ครุภณัฑ์ 8,302,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 848,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24 ลา้น

พกิเซล ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ระบบภาพและเสยีงภายในหอ้งประชมุ   ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 2 749,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง   ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,262,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืโครมาโตกราฟีแผ่นบาง High Performance

 TLC  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 5,082,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้นในหอ้งปฏบิตัิการ Dehumidifier 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร Orbital Shaker ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนส าหรบังานธนาคารเลอืด (Blood 

Bank Centrifuge, Serofuge) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 63,100                        

งบอดุหนุน 25,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการมหกรรมการแพทยแ์ผนไทยแห่งชาติ 0 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 3,500,000                    

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1,187,653,400            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 111,633,100              

โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยาและสารเคมทีาง

หอ้งปฏบิตักิาร 111,633,100              
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 ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่ก าหนดมาตรการทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่

สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 111,633,100              

งบด าเนินงาน 82,026,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,026,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,053,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,456,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,849,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,929,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 68,075,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 910,000                      

งบลงทนุ 29,607,000                

ครุภณัฑ์ 29,607,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 29,607,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ : GC (GAS  

Chromatograph)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ : GC-MS (GAS 

Chromatograph-Mass Spectrometer detector) ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode 

Array detector)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟูเรียรท์รานสฟอรม์อนิฟราเรด สเปกโทรโฟโท

มเิตอร ์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาการละลายตวัของยาเมด็และแคปซูลแบบ

กึ่งอตัโนมตัิ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,317,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าอ่านละเอยีด 0.1 ถงึ 0.01 มลิลกิรมั พรอ้ม

ชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่สเตนเลส 2-8 องศาเซลเซยีส ฝาทบึ ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ความถีสู่ง (Ultrasonic Bath) ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบกลบัไปกลบัมา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 510,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ 2-8 องศาเซลเซยีส ฝากระจก ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 900,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 8,080,000                 

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมดา้นผลติภณัฑสุ์ขภาพและเทคโนโลยกีารแพทย์ 8,080,000                 

ส่งเสริมการพฒันาการทดสอบใหส้อดคลอ้ง OECD GLP 8,080,000                 

งบด าเนินงาน 8,080,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 8,080,000                    
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 29,948,000                

โครงการองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีม่คีวาม

เป็นเลศิ 28,800,000                

วจิยัประยกุตด์า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 28,800,000                

งบด าเนินงาน 8,250,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 7,750,000                    

งบรายจ่ายอื่น 20,550,000                

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัประยกุต์ 0 20,550,000                   

โครงการองคค์วามรูง้านวจิยัพฒันา และนวตักรรม ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีม่คีวาม

เป็นเลศิทางวชิาการ 1,148,000                 

วจิยัพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1,148,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,148,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการวจิยัพื้นฐาน 0 1,148,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 289,785,200              

โครงการพฒันาผลติภณัฑสุ์ขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทยด์ว้ยขอ้มลูทางพนัธุกรรม 46,018,200                

พฒันาผลติภณัฑสุ์ขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทยด์ว้ยขอ้มลูทางพนัธุกรรม 46,018,200                

งบด าเนินงาน 20,825,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,825,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,993,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 132,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

งบลงทนุ 25,192,600                

ครุภณัฑ์ 17,192,600                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 17,192,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ราศจากเชื้อแบบคลาส II ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อชนิดใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2 

incubator) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลืน่ไฟฟ้าของหวัใจพรอ้มโปรแกรมวเิคราะหผ์ล

อตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบอลัตราโลว ์ -80 องศาเซลเซยีส ขนาดความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 700 ลติร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพและนบัโคโลนีอตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเตรียมและจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออตัโนมตัิ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,273,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 2 520,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บฆ่าเชื้อ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 520,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูงแบบเพ

รพพาเรท ี(HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH, 

Preparative) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพพรอ้มเกบ็ขอ้มูลบนแผ่น TLC/HPTLC 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งปฏกิริิยาทางความรอ้นบนแผ่น TLC/HPTLC 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 124,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารแบบวงกลม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอรช์นิดยูววีสิ แบบล าแสงคู่

(UV-Vis Double Beam Spectrophotometer) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการระบบความดนัติดลบ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 8,000,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพเพือ่สนบัสนุนการพฒันา

มาตรฐานการผลติยา Biopharmaceutical 30,510,900                

พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลติยา 

Biopharmaceutical 30,510,900                

งบด าเนินงาน 30,510,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,510,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 26,310,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 213,256,100              

พฒันากระบวนการและต่อยอดนวตักรรมทางหอ้งปฏบิตักิารสู่การใชป้ระโยชนเ์พือ่

ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 11,838,400                

งบด าเนินงาน 11,838,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,838,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 248,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,138,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 9,302,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

พฒันาและยกระดบัการบริหารจดัการขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารใหม้ปีระสทิธภิาพ 77,077,400                

งบด าเนินงาน 62,623,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,623,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,842,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,692,800                    



167 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 35,500,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 13,202,300                

ครุภณัฑ์ 13,202,300                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,202,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอรช์นิดยูววีสิ แบบล าแสงคู่ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบพเิศษ - 80 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 413 ลติร  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาความไวของเชื้อต่อยาตา้นจลุชพีแบบ

อตัโนมตัิ (Automated antimicrobial susceptibility testing)  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-DA,ELS (High Performance Liquid Chromatograph : Diode

 Array detector, Evaporative Light Scattering detector) ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักโิลโวลตพ์คี เวลาและปริมาณรงัสเีอกซ ์ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 952,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืประกนัคุณภาพของภาพถา่ยทาง

เครื่องเอกซเรยว์นิิจฉยัเตา้นม ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืด ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (RF Survey 

meter)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบคุณภาพเครื่องจี้ตดัดว้ยไฟฟ้า 

(Electrosurgery Analyzer) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: หวัปัน่ (เครื่องหมนุเหวีย่งแบบความเร็วสูงควบคุม

อณุหภูม)ิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,251,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,251,700                    

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 39,665,000                

งบด าเนินงาน 33,515,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,515,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 268,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,340,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,014,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 912,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 500,000                      

งบลงทนุ 6,150,000                 

ครุภณัฑ์ 6,150,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ (Gas chromatograph - 

Mass Spectrometer Detecter  (MS) and Flame Ionization 

Detector (FID)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ฟลูออโรสเปกโทรโฟโตมเิตอร ์(Fluoro 

Spectrophotometer)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,650,000                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 84,675,300                

งบด าเนินงาน 47,875,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,875,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 940,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,275,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 118,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,376,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 27,773,400                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 470,000                      

งบลงทนุ 36,800,000                

ครุภณัฑ์ 36,800,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 36,800,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหเ์ซลลแ์บบอตัโนมตัิ (Flow 

Cytometer) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ GC-MS,MS (GAS 

Chromatograph-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer

 detector) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารจบัตวัของสารในระดบัโมเลกลุดว้ย

เทคนิค (surface plasmon resonance)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-DA-CA-EC (High Performance Liquid Chromatograph : 

Diode Array detector, Charged Aerosol detector and 

Electrochemical detector) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเซอรค์ิวลารไ์ดโครอซิมึ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,600,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 513,254,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 513,254,400              

พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนดา้นการพฒันาสาธารณสุข 513,254,400              

งบบคุลากร 499,451,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 463,139,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ  อตัรา 1012 389,805,300                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 0 30,154,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 137 43,176,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัลูกจา้งประจ า 1 3,400                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 36,312,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 169 36,312,300                   

งบด าเนินงาน 13,802,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,802,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 610,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 6,090,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 3,542,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บั

เงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของระดบั 0 778,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 1,485,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 234,952,700              

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิารของ

ประเทศและภูมภิาคเอเซยี 234,952,700              

ก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท ัง้

ในระดบัประเทศและภูมภิาคเอเชยี 234,952,700              

งบด าเนินงาน 146,147,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,647,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 6,668,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,450,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,483,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 6 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส่์วนภูมภิาค คนั 12 2,756,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถตูโ้ดยสาร คนั 6 1,648,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร คนั 12 3,564,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 16,131,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,205,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 63,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 48,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,000,000                    

งบลงทนุ 84,944,400                

ครุภณัฑ์ 84,944,400                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,302,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 50 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 50 190,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 50 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1   ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 

16 แกนหลกั (16 core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 72,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 82,642,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านอไิลซา่แบบไมโครเพลท (ความยาวคลืน่ 

400-1000 นาโนเมตร) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ราศจากเชื้อแบบคลาส II ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งแบบความเร็วสูงควบคุมอณุหภูม ิต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงไมโครเพลท ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria และทดสอบความไวของ

ยาต่อเชื้อ Mycobacteria  แบบอตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง

อตัโนมตัิ (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH, 

FULLY AUTOMATIC)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเตรียมเน้ือเยือ่ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสูญญากาศ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซยีส ความจไุม่นอ้ยกวา่ 500 ลติร

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-DA (High Performance Liquid Chromatograph : Diode 

Array detector) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง แบบ

อลัตรา : Ultra-HPLC (Ultra High Performance Liquid 

Chromatograph) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-80 องศาเซลเซยีส ความจไุม่นอ้ยกวา่ 

700 ลติร  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวเิคราะหห์าปริมาณโลหะดว้ยเทคนิคอะตอมมิ

กแอบซอรพ์ช ัน่  (AAS) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าชนิดและปริมาณสารส าคญับนแผ่น

วเิคราะห ์(Densitometer)  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 5,296,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้แบบรีเวอรส์ออสโมซสิ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลเ์มด็เลอืดแบบอตัโนมตัิ (BLOOD CELL 

COUNTER, AUTOMATIC) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค่์าเคมใีนเลอืด ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารจบักนัระหวา่งสารชวีโมเลกลุ

ความจ าเพาะสูง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารเคมใีนเลอืดแบบอตัโนมตัิ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,012,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัตวัอยา่งแบบอตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยัคลาส 2 ชนิดเอ 2 ขนาด 4 ฟตุ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดแผ่นสไลดอ์ตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสารพนัธุกรรมจ าเพาะแบบอตัโนมตัิ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดสเตอริโอแบบ 3 กระบอกตาพรอ้ม

ชดุถา่ยภาพดจิติอล ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum 

Rotary) ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้ดว้ยความเยน็ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้าของ

สารละลาย พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัเซลลแ์บบอตัโนมตัิ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้แขง็ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพเจลภายใตแ้สงยูว ีต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านอไิลซา่แบบไมโครเพลท ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 492,400                      

งบอดุหนุน 1,100,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศ 0 1,100,000                    

งบรายจ่ายอื่น 2,760,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,760,400                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 777,063,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 59,167,200                
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โครงการส่งเสริมและพฒันาสถานบริการสุขภาพใหม้คุีณภาพมาตรฐาน และยกระดบั

คุณภาพบริการสู่สากลรองรบัอตุสาหกรรมทางการแพทยแ์ละบริการสุขภาพครบวงจรสู่

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 59,167,200                

ส่งเสริมและพฒันาบริการสุขภาพใหม้คุีณภาพมาตรฐานสู่สากล รองรบัอตุสาหกรรม

ทางการแพทยแ์ละบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 59,167,200                

งบด าเนินงาน 59,167,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,167,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 6,416,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,243,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,855,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 8,327,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,060,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,320,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัท าเอกสาร สือ่ สิง่พมิพ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเผยแพร่และประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารผ่านสือ่

วทิย ุโทรทศัน ์สือ่ออนไลน์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแบบฟอรม์ใบอนุญาต,ใบรบัรอง,แผ่น 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน{{LF}}(งาน 0 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 23,267,700                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 5,269,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 17,998,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสอบ/จดัท าคลงัขอ้สอบ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารในการประชมุกรรมการวชิาชพี 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งพมิพแ์บบฟอรม์ต่างๆ ตาม พรบ.ที่อยู่ในการก ากบั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,250,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,669,100                 

โครงการส่งเสริมพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ 7,669,100                 

ส่งเสริมพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ 7,669,100                 

งบด าเนินงาน 7,669,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,669,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัท าเอกสาร สือ่ สิง่พมิพ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,863,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 5,863,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,206,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,937,200                 

โครงการวจิยัพฒันายกระดบัศกัยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 1,937,200                 

การวจิยัและพฒันายกระดบัศกัยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 1,937,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,937,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 6 1,937,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 77,311,400                

โครงการจดัต ัง้และพฒันาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 20,141,000                
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ส่งเสริม พฒันา การจดับริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพฒันา

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) และเครือขา่ยในการจดัการ

สุขภาพชมุชน 20,141,000                

งบด าเนินงาน 20,141,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,141,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,551,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 492,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,101,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 958,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,824,200                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 369,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 15,454,300                   

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 405,000                      

โครงการอาสาสมคัรประจ าครอบครวั (อสค.) มศีกัยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครวั 27,035,600                

พฒันาศกัยภาพประชาชนใหเ้ป็นอาสาสมคัรประจ าครอบครวั (อสค.) 27,035,600                

งบด าเนินงาน 27,035,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,035,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,956,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 648,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,079,600                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,079,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 24,000,000                   

โครงการพฒันาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 21,062,800                

ส่งเสริม ก ากบั ตดิตามประเมนิคุณภาพ ดา้นสุขศึกษา ดา้นวศิวกรรมการแพทย ์ดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้ม 21,062,800                

งบด าเนินงาน 21,062,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,062,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 11,795,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,365,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,667,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 5,763,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,936,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 3,936,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในพื้นที่ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,130,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 600,000                      

โครงการสนบัสนุนและก ากบัคุณภาพการก่อสรา้งอาคารและสภาพแวดลอ้ม 9,072,000                 

สนบัสนุน พฒันา ก ากบั คุณภาพการก่อสรา้งอาคารและสภาพแวดลอ้ม 9,072,000                 

งบด าเนินงาน 9,072,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,072,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,072,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,592,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 4,320,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,160,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 417,602,800              
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รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 417,602,800              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 417,602,800              

งบบคุลากร 410,142,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 371,296,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 891 324,002,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 136 47,294,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 38,846,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 173 38,846,300                   

งบด าเนินงาน 7,460,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 135 3,909,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งที่ไดร้บั 7 238,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 7 474,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 4 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 10 84,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 161 1,458,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 212,468,200              

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 98,960,400                

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 72,299,600                

งบด าเนินงาน 57,535,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,301,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 739,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 6,691,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,306,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,419,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,966,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,230,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 2,970,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตดัชดุปฏบิตัิงาน 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ามาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม

สาธารณสุข (ออกแบบ,เขยีนแบบ,วเิคราะหโ์ครงสรา้ง) 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่ และระบบภายใน 0 1,620,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน{{LF}}(งาน 0 8,980,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,904,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 2,970,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 933,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมอืแพทย์ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,850,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 6 924,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 0 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 83,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสรา้งเสาวทิยแุละอปุกรณ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอะไหลเ่ครื่องมอืแพทย์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอะไหลว่ทิยคุมนาคม 0 65,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 15,233,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,432,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 931,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 1,541,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 10,327,500                   

งบลงทนุ 12,812,100                

ครุภณัฑ์ 12,812,100                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,574,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 34 221,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ผูบ้ริหาร กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการสอบเทยีบเครื่องมอืแพทยช์นิดป้องกนั

ไฟฟ้าสถติ พรอ้มอปุกรณ์ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 6 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 30 ที่น ัง่ กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 99,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื ชนิดบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน   

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 9,700                         

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 45,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 103,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 15 82,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นทบึทรงเตี้ย พรอ้มขารอง กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตู ้ 5 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบนรางเลือ่น ( Mobile cabinet) กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 3 219,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด  ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 

จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 91,700                        

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

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ขนาด 2 กอ๊ก แบบต่อท่อ กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26 เซนติเมตร กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ถงั 1 9,700                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 577,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 7 297,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จอ 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 9.2 ลา้น พกิเซล กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 1 14,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,432,700                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหค์วามปลอดภยัทางไฟฟ้า กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัอณุหภูมมิาตรฐานชนิดวดัไดพ้รอ้มกนั 2 

probe กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 1,391,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารท างานเครื่องตรวจทารกในครรภ ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหเ์ครื่องใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุความตา้นทานมาตรฐาน (Box Decade Resistance )

 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องทดสอบเครื่องติดตามสญัญาณชพี (Patient 

Monitor) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารท างานเครื่องกระตุกหวัใจ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเติมอากาศส าหรบัหอ้งสอบเทยีบ กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหก์ารท างานของเครื่องใหส้ารสลบที่มี

ระบบช่วยหายใจ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องสอบเทยีบระดบัเสยีง (Sound Level 

Calibrator) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 1,452,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเชือ่มต่อ Probe Thermocluple กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออสซลิโลสโคปแบบพกพา ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงตามสาย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืตรวจวดัและบ ารุงรกัษาเครื่องมอืทางการ

แพทย ์ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จงัหวดันนทบุรี  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบกระเป๋าหิ้วขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50  

วตัต ์พรอ้มไมคล์อยคู่ (Dual Channels)  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงภาคสนามแบบพกพา กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 9,500                         

งบรายจ่ายอื่น 1,952,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,952,400                    

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 26,660,800                

งบด าเนินงาน 17,102,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,714,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,095,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอร ์ระบบงานและการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศ 0 8,095,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ 0 2,619,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,387,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 3,387,900                    

งบลงทนุ 9,558,700                 

ครุภณัฑ์ 9,558,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,558,700                    

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นบริการสุขภาพ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาโปรแกรมประยกุตฐ์านขอ้มูลงาน

สุขภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ ระบบ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: แอพพลเิคชัน่ อสม. อสค. เพือ่งานสุขภาพภาคประชาชน 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ระบบ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: แอพพลเิคชัน่ SMART อสม. กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 7 138,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 4

 จงัหวดันนทบุรี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 4 103,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 30 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 14,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 15 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์ริอชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ส ีแบบ Network

 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 10 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 40 232,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศคลงัความรู ้

วชิาการกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,494,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศการบริหาร

จดัการสุขศาลาพระราชทาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,494,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 7 236,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน *(จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 7 138,600                      

ประชาชนและชมุชนสามารถจดัการสุขภาพเพือ่การพึง่ตนเอง 113,507,800              

ส่งเสริม พฒันา สนบัสนุน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ภาคี

เครือขา่ยในการจดัการสุขภาพชมุชน และพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพและการ

สื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 113,507,800              

งบด าเนินงาน 105,507,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 105,147,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,878,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,545,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,797,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,535,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,572,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ วเิคราะหข์อ้มูล และจดัท าเลม่ 0 8,368,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขนยา้ยวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเผยแพร่และประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารผ่านสือ่

วทิย ุโทรทศัน ์สือ่ออนไลน์ 0 580,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเอกชนจดังานวนั อสม.แห่งชาติ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัส่งหนงัสอืพมิพ ์ผสส. และวารสาร สช. 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าหนงัสอืพมิพ ์เพือ่น ผสส.-อสม. 0 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าวารสารสุขภาพภาคประชาชน กอง

สนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน{{LF}}(งาน 0 1,728,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 65,922,600                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 23,505,000                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 42,417,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,459,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในพื้นที่ 0 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 1,368,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,560,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 360,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 360,000                      

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนองคก์รเอกชน

สาธารณประโยชนใ์นการพฒันาสาธารณสุข 0 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 907,800                   

โครงการยกระดบัพฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั 907,800                   

การจดัท ามาตรการ/แนวทางตามแผนแมบ่ทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุริต

และประพฤตมิชิอบ 907,800                   

งบด าเนินงาน 907,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 907,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 907,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 907,800                      

กรมสุขภาพจติ 2,859,133,500            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 178,479,500              

โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการส่งเสริมป้องกนัและ

ประชาชนทีม่ปีญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการบ าบดัรกัษา 95,000,000                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ 95,000,000                

งบด าเนินงาน 95,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 

(To Be Number One) 0 95,000,000                   

โครงการ ประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั บ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟู

จากปญัหายาเสพตดิ 83,479,500                

บ าบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพตดิทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ 83,479,500                

งบด าเนินงาน 83,479,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,479,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดส าหรบัผูป่้วยนอก ระบบสมคัรใจ 0 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดส าหรบัผูป่้วยใน ระบบสมคัรใจ 0 61,290,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดส าหรบัผูป่้วยใน ระบบบงัคบับ าบดั 0 12,289,500                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,533,200                 

โครงการ ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสุขภาพจติ 6,999,600                 

วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูด้า้นสุขภาพจติ 6,999,600                 

งบรายจ่ายอื่น 6,999,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 0 6,999,600                    

โครงการวจิยัและพฒันาดา้นสุขภาพจติ 1,533,600                 

วจิยัและพฒันาดา้นสุขภาพจติเพือ่เพิม่คุณภาพชวีติประชาชนและพฒันาพื้นทีช่มุชน/

สงัคม 1,533,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,533,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 0 1,533,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 57,491,000                

โครงการประชาชนไดร้บัการเสริมสรา้งศกัยภาพตามช่วงวยั 42,368,700                

สรา้งเสริมสุขภาพจติในกลุ่มวยัเดก็ 17,344,600                

งบด าเนินงาน 17,344,600                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,344,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งพฒันาการเด็กลา่ชา้ 0 17,344,600                   

สรา้งเสริมสุขภาพจติในกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น 15,938,800                

งบด าเนินงาน 15,938,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,938,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมสุขภาพจติเด็กไทยวยัเรียน 0 10,588,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งทกัษะชวีติและป้องกนั

พฤติกรรมเสีย่งของวยัรุ่น 0 5,350,000                    

พฒันาทกัษะสุขภาพจติในวยัท างาน 1,590,000                 

งบด าเนินงาน 1,590,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความรอบรูแ้ละพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพจติที่พงึประสงคข์องประชาชน 0 1,590,000                    

สรา้งเสริมสุขภาพจติในกลุ่มวยัสูงอายุ 7,495,300                 

งบด าเนินงาน 7,495,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,495,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมสุขภาวะทางใจผูสู้งวยัในชมุชน 0 7,495,300                    

โครงการสรา้งความม ัน่คงตามช่วงวยั 15,122,300                

สรา้งความม ัน่คงในวยัท างาน 5,450,000                 

งบด าเนินงาน 5,450,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเสริมพฤติกรรมสุขภาพจติที่พงึ

ประสงคใ์นวยัท างาน 0 5,450,000                    

สรา้งความม ัน่คงในวยัสูงอายุ 9,672,300                 

งบด าเนินงาน 9,672,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,672,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสุขภาพจติและจติเวชผูสู้งอายไุทย 0 9,672,300                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 95,996,700                

โครงการ ประชาชนไดร้บับริการสุขภาพจติทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย 95,996,700                

พฒันาระบบบริการสุขภาพจติทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย 95,996,700                

งบด าเนินงาน 95,996,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,996,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาวกิฤตสุขภาพจติในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนใต ้ 0 4,916,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลผูม้ปีญัหาสุขภาพจติ

และจติเวชดว้ย พระราชบญัญตัิสุขภาพจติ พ.ศ. 2551 0 1,440,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการดูแลผูป่้วยโรคจติ

และโรคซมึเศรา้ 0 18,470,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการสุขภาพจติและจติเวช

เด็กและวยัรุ่นในเขตสุขภาพ 0 7,372,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการดูแลสุขภาพจติทุกกลุม่วยัใน

ระบบบริการปฐมภูมิ 0 5,747,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบริการผูป่้วยจติเวช

รุนแรง ยุ่งยาก ซบัซอ้น 0 9,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการมุ่งสู่ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยด์า้น

สุขภาพจติและจติเวช 0 15,350,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยคนพกิาร

ทางจติใจหรือพฤติกรรม สติปญัญา การเรียนรู ้และออทสิติก 0 3,993,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริการวกิฤตสุขภาพจติของ 0 8,593,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่การเขา้ถงึบริการระบบสุขภาพเพือ่

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการฆ่าตวัตาย 0 6,041,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบดูแลผูป่้วยจติเวชที่มคีวาม

เสีย่งสูงต่อการก่อความรุนแรงในชมุชน 0 6,276,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคจติเวชและการ

ส ารวจระบาดวทิยาสุขภาพจติ 0 2,105,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการเขา้ถงึบริการ

สุขภาพจติของผูต้อ้งขงัจติเวชในเรือนจ า 0 6,542,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,992,311,900            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 1,992,311,900            

สนบัสนุนบคุลากรในการด าเนินงานสุขภาพจติ 1,992,311,900            

งบบคุลากร 1,875,598,100            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,633,272,200               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 3296 1,293,456,000               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 84,932,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ต.ก. 0 1,146,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิ ส.ป.พ. 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 26,216,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 748 227,353,400                 

ค่าจา้งช ัว่คราว 242,325,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1081 242,325,900                 

งบด าเนินงาน 116,713,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,713,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 3,004,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 23,220,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 80,064,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 0 462,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 8,667,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 526,321,200              

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 526,321,200              

พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพจติ 36,345,500                

งบด าเนินงาน 20,521,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,521,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,187,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั 0 2,865,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด 0 1,706,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลสวน 0 850,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลรกัษาลฟิท์ 0 145,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจติ 0 100,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวก 0 46,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการค่าเช่า Internet 0 244,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรกัษาระบบงานสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 0 202,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาต่ออาย ุFirewall 0 27,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 0 3,133,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,000,000                    

งบอดุหนุน 11,790,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,790,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้น 0 11,790,000                   

งบรายจ่ายอื่น 4,034,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 4,034,500                    

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 10,452,600                

งบลงทนุ 10,452,600                

ครุภณัฑ์ 10,452,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,567,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 14 322,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 29 957,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) แบบไอพ ีZone # 1   

โรงพยาบาลศรีธญัญา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 772,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) แบบไอพ ีZone # 2 

โรงพยาบาลศรีธญัญา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 494,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) แบบไอพ ีZone # 3 

โรงพยาบาลศรีธญัญา   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 698,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 

ขนาด 8 ช่อง กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 7 66,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง ตวั 4 256,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,885,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 29 464,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลศรีธญัญา   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 9 144,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 4    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน กรม

สุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล กรม

สุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 โรงพยาบาลศรี

ธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 กรมสุขภาพจติ  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 11 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้ต่อนาท)ี กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3 กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 8 34,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมสุขภาพจติ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 21 52,500                        

รายการระดบัที1่: ซอฟตแ์วรร์ะบบคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยเสมอืน 

(Virtualization) กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี โปรแกรม 1 923,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์กรมสุขภาพจติ ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,782,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

โรงพยาบาลศรีธญัญา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 130,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 479,523,100              

งบด าเนินงาน 354,109,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 335,052,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดกึ 0 18,377,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,294,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ 0 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์4 คนั คนั 4 1,005,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั คนั 3 876,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์18 คนั คนั 18 5,346,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์33 คนั คนั 33 9,801,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,497,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 283,533,500                 

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 840,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 19,057,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 11,057,000                   

งบลงทนุ 125,413,800              

ครุภณัฑ์ 14,246,700                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลศรีธญัญา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี   จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,075,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,128,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 4 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล กรมสุขภาพจติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: ไมคป์ระธานหอ้งประชมุ กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: ไมคห์อ้งประชมุ กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 115 1,460,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบประกาศเสยีงตามสาย โรงพยาบาลศรีธญัญา  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 365,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,808,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED (Automated 

External Defibrillator) กรมสุขภาพจติ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED (Automated 

External Defibrillator) โรงพยาบาลศรีธญัญา ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 261,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)  โรงพยาบาลศรี

ธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรีย ์ 400 ลติร โรงพยาบาลศรีธญัญา

   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั  โรงพยาบาลศรีธญัญา  ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 460,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 400 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลศรี

ธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 2,235,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,167,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,860,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานศูนยสุ์ขภาพจติที่ 4  2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 576 ตารางเมตร ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั หลงั 1 4,860,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,175,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยจติเวชชาย 9 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 8,557

 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี หลงั 1 44,175,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 62,130,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงครวั โรงอาหาร 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง หลงั 1 20,394,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก-จ่ายกลาง 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธญัญา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง หลงั 1 41,735,800                   

กรมอนามยั 1,884,922,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 9,642,700                 

โครงการพฒันาการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มรองรบัพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 9,642,700                 

การจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มในพื้นทีพ่ฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษใหเ้กดิเมอืงน่าอยู่

อยา่งย ัง่ยนื 9,642,700                 

งบด าเนินงาน 9,642,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,642,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 396,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,683,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,797,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 2,538,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 200,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 27,663,000                

โครงการการวจิยั นวตักรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการมี

สุขภาพดขีองประชาชนทกุกลุ่มวยั 27,663,000                

ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 27,663,000                

งบรายจ่ายอื่น 27,663,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 0 27,663,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 204,963,500              

โครงการเสริมสรา้งทกัษะชวีติใหม้คีวามเขม้แขง็และม ัน่คง 8,958,300                 

สรา้งสิ่งแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาเดก็ 8,958,300                 

งบด าเนินงาน 8,958,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,958,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,193,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,013,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 1,308,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 1,712,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่หมาะสม 196,005,200              

พฒันาการศึกษาทีม่คุีณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสรา้งทกัษะชวีติ 89,107,200                
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งบด าเนินงาน 89,107,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,107,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,327,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 6,271,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,515,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,274,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 8,529,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 1,056,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 7,859,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 7,207,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,329,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,569,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 767,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 69,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 1,587,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 997,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 5,894,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 1,125,000                    

ส่งเสริมพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการด ารงชวีติผูสู้งอายุ 28,600,000                

งบด าเนินงาน 28,600,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,292,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 19,787,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,915,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 2,961,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 123,600                      

ส่งเสริมพฒันาทกัษะและสมรรถนะวยัแรงงานอยา่งต่อเน่ือง 22,052,000                

งบด าเนินงาน 22,052,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,052,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,175,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,614,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,339,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 4,961,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 611,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 4,239,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 110,500                      
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ส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั 56,246,000                

งบด าเนินงาน 56,246,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,246,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 801,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,619,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 240,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 933,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 207,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,574,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 3,006,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 3,075,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,108,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 3,780,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 3,888,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 10,780,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 4,050,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,810,900                

โครงการพฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบั

ประชาชนในพื้นทีโ่ครงการพระราชด าริและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ 21,810,900                

ส่งเสริมสุขภาพและพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มแก่ประชาชนในพื้นทีโ่ครงการ

พระราชด าริและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ 21,810,900                

งบด าเนินงาน 21,810,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,810,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,758,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,372,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 2,204,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 1,558,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 2,598,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 3,342,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 166,600                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,249,070,400            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 1,249,070,400            

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 1,249,070,400            

งบบคุลากร 1,195,396,800            

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 1,053,417,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2104 757,887,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 38,981,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 0 818,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) 0 3,792,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 25,561,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบันิติกร (พ.ต.ก.) 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 706 225,164,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิพเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 0 42,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) 0 888,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 0 11,500                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 141,979,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 583 141,544,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าครองชพีพเิศษของพนกังานราชการ 3 50,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งพเิศษที่มเีหตุพเิศษของ

ผูป้ฏบิตัิงานดา้นสาธารณสุข (ค.ต.ส.) 31 384,000                      

งบด าเนินงาน 53,673,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,673,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 2,554,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 0 13,170,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,600,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 29,808,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าในส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) ของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 0 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าในส านกังานใน

พื้นที่พเิศษ (สปพ.) ของพนกังานราชการ 18 495,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 583 4,875,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 224,370,300              

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 224,370,300              

พฒันาขบัเคลือ่นนโยบายยทุธศาสตรด์า้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 139,995,300              

งบด าเนินงาน 132,726,200              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,841,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตัิงานเวรบ่าย-ดกึ 0 7,594,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 393,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,204,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 5,304,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 4,104,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 0 2,496,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาลฟิท์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 12 2,431,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 509,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 69 19,578,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 35 7,398,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,991,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 896,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 54,645,000                   
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ค่าสาธารณูปโภค 24,884,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 6,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,486,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 13,218,500                   

งบอดุหนุน 724,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 724,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่ง

ประเทศดา้นประชากรและการวางแผนครอบครวั 0 724,500                      

งบรายจ่ายอื่น 6,544,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 6,544,600                    

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 60,804,100                

งบลงทนุ 60,804,100                

ครุภณัฑ์ 46,409,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,295,500                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 18 104,400                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 99 346,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี กรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รส้าย กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 18 23,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุรูปตวัยู กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 14 81,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบันัง่ประชมุ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 70 175,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 24 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊นัง่ท  างานพรอ้มโตะ๊คอมพวิเตอร ์กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวก์ระจกแสดงผลงาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางวสัดุอปุกรณ์ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศพรอ้มติดต ัง้ ขนาด 16 น้ิว กรม

อนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ขาแขวนทวี ีกรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็บานเลือ่นขา้ง 3 ชัน้ กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทผ์่านเครือขา่ย กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 400 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชัน้หนงัสอืรางเลือ่น แบบเลือ่นดา้นขา้ง กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารเอนกประสงค ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ตวัต่อ 30 ที่น ัง่ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุส าหรบัประธาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 9,000                         

รายการระดบัที1่: ที่แขวนหนงัสอืพมิพ ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้ นัง่อ่านหนงัสอื 4 ที่น ัง่ กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืแบบเตี้ย กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 3 8,400                         

รายการระดบัที1่: ฝาเหลก็ประกบดา้นขา้งช ัน้หนงัสอื กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คู่ 2 6,800                         

รายการระดบัที1่: โซฟาลอ้มเสา กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อ่านหนงัสอืเดี่ยว กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืพมิพ ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อนั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เกบ็โปสเตอร ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 10,100                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็เอกสาร ขนาด กวา้ง 1.5 เมตร ลกึ 60 เซนติเมตร 

สูง 2 เมตร กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั อนั 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 3 ชัน้ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 7 27,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 ชัน้ (ประตูเลือ่น) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 7,000                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,710,100                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาด 55 น้ิว กรมอนามยั

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแผ่นทบึ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 29,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ประกอบหอ้งประชมุ VDO Conference กรม

อนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 813,900                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,699,600                    
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รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 1,192,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเดนิวงรี กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 566,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่พงิ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้ กรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่วดัไขมนั กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 1,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความแปรปรวนการเตน้ของหวัใจ กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 36,401,000                   

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้น กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 15 510,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บรอ้น กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดักลิน่ภาคสนาม กรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 5 2,125,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการ กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 10 10,745,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายระบบอตัโนมตัิ กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคม ีกรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหไ์ซยาไนดอ์ตัโนมตัิ กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะหนกัดว้ยเทคนิค ICP-MS 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 7,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณแอนไอออน กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าธาตุโลหะปริมาณนอ้ย (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometer System ) กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 7,890,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,394,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,944,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลหญา้เทยีม กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี สนาม 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นจดัท าลานจอดรถส าหรบัผูป้กครองรบัส่งเด็ก 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการตรวจวเิคราะหด์า้นอนามยั

สิง่แวดลอ้มภาคสนาม กรมอนามยั  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี งาน 1 2,354,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบอาคารศูนยเ์ด็กเลก็ กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 365,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัท ์อาคารกรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 374,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบดบัเพลงิอาคารกรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งลา้งภาชนะ และหอ้งควบคุมเสยีงหอ้งประชมุ

 กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคากนัสาดทางขึ้นบนัไดอาคาร 7 อาคารกรม

อนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยเ์ด็กเลก็วลัลภ ไทยเหนือ กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 276,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก าแพง สถานอนามยัเด็กกลาง กรมอนามยั 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี งาน 1 249,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานอาคารศูนยเ์ด็กเลก็ สถาบนัพฒันา

อนามยัเด็กแห่งชาติ กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี งาน 1 131,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 450,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งเกบ็วสัดุส านกังานและหอ้งวางเครื่องพมิพข์นาดใหญ่ 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 450,000                      

พฒันาและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 23,570,900                

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,000,000                    

งบลงทนุ 19,570,900                

ครุภณัฑ์ 19,570,900                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,570,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 39 858,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 23 690,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) กรมอนามยั  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 194 3,104,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล กรม

อนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 52 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 9 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ กรม

อนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA กรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 81 186,300                      

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 5,600                         

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์กรมอนามยั ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริการศูนยก์ลางขอ้มูลกรมอนามยั (Cloud 

Storage Service) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี ระบบ 1 5,378,200                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมคารบ์อนฟตุปรินท ์โครงการพฒันาอนามยั

สิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital) กรมอนามยั  

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โปรแกรม 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่พฒันาคุณภาพระบบ

บริการอนามยัสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยั  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง โปรแกรม 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมอยา่งงา่ยในการเตือนภยัความเสีย่งจากการรบั

สมัผสัมลพษิในสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยั  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โปรแกรม 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ติก๊เกอร ์Thermal กรมอนามยั ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious 

waste Digital Tracking System กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 105,661,000              

โครงการส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 46,561,000                

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 46,561,000                

งบด าเนินงาน 46,561,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,561,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,938,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,789,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 18,716,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 504,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 19,612,600                   

โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะทีด่ี 59,100,000                

พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพผูสู้งอายุ 59,100,000                

งบด าเนินงาน 59,100,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 44,100,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,550,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน า้เพือ่การบริโภค 2,400,000                 

พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพน า้บริโภค 2,400,000                 
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งบด าเนินงาน 2,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 750,000                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบริหารจดัการสิ่งปฏกูิลและลดการปนเป้ือนแหลง่น า้ชมุชน 2,150,000                 

ส่งเสริมการป้องกนัและลดการปนเป้ือนสิ่งปฏกูิลสู่แหลง่น า้ 2,150,000                 

งบด าเนินงาน 2,150,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 144,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 945,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 154,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 105,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 36,055,400                

โครงการเฝ้าระวงัความเสี่ยงสุขภาพจากปญัหาหมอกควนัและมลพษิอากาศในพื้นทีว่กิฤต 3,811,800                 

ประเมนิเฝ้าระวงัความเสี่ยงสุขภาพจากมลพษิอากาศในพื้นทีห่นา้พระลาน จงัหวดั

สระบรุีและพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,541,800                 

งบด าเนินงาน 2,541,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,541,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 94,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 85,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 356,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 54,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 1,500,000                    

ประเมนิและเฝ้าระวงัความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพษิอากาศในพื้นที ่9 จงัหวดั หมอก

ควนัภาคเหนือ 1,270,000                 

งบด าเนินงาน 1,270,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 347,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 273,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 227,000                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน และมลูฝอย

ตดิเชื้อ 25,243,600                

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการจดัการมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และ

สรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชน 6,560,000                 

งบด าเนินงาน 6,560,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,445,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,523,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 322,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 269,300                      

พฒันาระบบบริหารจดัการมลูฝอยตดิเชื้อและอนามยัสิ่งแวดลอ้มในสถานบริการการ

สาธารณสุขตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital 18,683,600                

งบด าเนินงาน 18,683,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,683,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 345,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,095,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 0 2,273,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 1,449,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้

เพือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 0 3,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 1,910,000                    

โครงการส่งเสริมการพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มเมอืงและชมุชนสู่การพฒันาเมอืง

อตุสาหกรรมเชงินิเวศ 7,000,000                 

ส่งเสริมการพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มเมอืงและชมุชนเพือ่คุณภาพชวีติและ

สิ่งแวดลอ้มน่าอยู่อยา่งย ัง่ยนื 7,000,000                 

งบด าเนินงาน 7,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 733,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,484,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 0 718,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 414,600                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,135,600                 

โครงการส่งเสริม สนบัสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมี

ประสทิธภิาพ 1,135,600                 

ส่งเสริมสนบัสนุนการสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบของกรม

อนามยัสู่การปฏบิตัิ 535,600                   

งบด าเนินงาน 535,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 535,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 535,600                      

ส่งเสริม สนบัสนุน สรา้งจติส านึก และปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จริตกรมอนามยั 600,000                   

งบด าเนินงาน 600,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 600,000                      

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 889,731,700              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 22,583,800                

โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารต ัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 22,583,800                

ควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารต ัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิ 22,583,800                

งบด าเนินงาน 22,583,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,363,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 639,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 2,720,600                    

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 2,610,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 764,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 272,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 184,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,065,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 12,461,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และ 0 1,604,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 220,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 220,700                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 103,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 8,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 686,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 81,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 47,400                        

ค่าสาธารณูปโภค 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 220,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 21,647,100                

โครงการส่งเสริมผูป้ระกอบการและวจิยัพฒันาเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการประกอบการ 

และความสามารถในการแขง่ขนั 21,647,100                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหส้ามารถผลตินวตักรรมหรือส่งออก

ผลติภณัฑสุ์ขภาพได ้ 21,647,100                

งบด าเนินงาน 21,647,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,647,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมนวตักรรมและบริการอนุญาต

สมนุไพร ชวีวตัถ ุยา และผลติภณัฑสุ์ขภาพ เพือ่สรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั ความม ัน่คงและย ัง่ยนืของประเทศ 1 21,647,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 4,000,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหารทีบ่รรจใุน

ภาชนะพรอ้มจ าหน่าย ส าหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) 4,000,000                 

พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการ

ของผลติภณัฑอ์าหารที่บรรจใุนภาชนะพรอ้มจ าหน่ายส าหรบัผูป้ระกอบการ

ผลติอาหารขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 1 4,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 99,550,000                

โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลติภณัฑสุ์ขภาพ 99,550,000                

พฒันากลไกและความร่วมมอืดา้นการก ากบัดูแลผลติภณัฑสุ์ขภาพกบัประเทศเพือ่น

บา้นและประเทศทีม่มีาตรฐานระดบัสากล 16,000,000                
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งบด าเนินงาน 16,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบยาเพือ่ความม ัน่คงดา้นยาและ

สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกจิโลกและอาเซยีน 1 16,000,000                   

พฒันาศกัยภาพสถานทีผ่ลติ (คดัและบรรจ)ุ ผกัและผลไมส้ดตามเกณฑท์ีก่  าหนด 9,550,000                 

งบด าเนินงาน 9,550,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,390,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(ตรวจวเิคราะห)์ 0 5,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการพฒันาสถานที่ผลติ  (คดั

และบรรจ)ุ ผกัและผลไม ้ 0 4,160,000                    

ขบัเคลือ่นมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชงิรุกดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 74,000,000                

งบด าเนินงาน 20,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมการใชบ้ญัชยีาหลกั

แห่งชาติและราคากลางยารองรบัการพฒันาระบบบริการสุขภาพในประชาคม

อาเซยีนและเศรษฐกจิโลก 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมการดื้อยาตา้นจลุชพี

และการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 54,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการผลติภณัฑสุ์ขภาพเบ็ดเสร็จ  

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อาคาร 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางเชือ่มอาคาร 4 กบัอาคารคลงั ของกลางและเอกสาร

ทางคด ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี อาคาร 1 4,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 335,172,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัสรา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 335,172,500              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลติภณัฑสุ์ขภาพ 335,172,500              

งบบคุลากร 311,603,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 291,321,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 767 283,456,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 25 7,864,900                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 20,282,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 104 20,282,400                   

งบด าเนินงาน 23,568,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,568,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 29 1,269,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 300 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไม่

ท  าเวชปฏบิตัิส่วนตวั 216 12,960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเสีย่งภยัชายแดนใต ้ 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 104 801,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 406,778,300              
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ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 324,419,900              

พจิารณากล ัน่กรองผลติภณัฑสุ์ขภาพก่อนออกสู่ตลาด 171,280,600              

งบด าเนินงาน 130,919,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,810,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,377,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 6,349,400                    

รายการระดบัที1่: รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 0 21,376,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,469,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 89,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 467,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 913,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,173,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 2,628,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 55,265,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 11,980,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 29,708,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 662,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลส านกังาน 0 10,614,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการศึกษา บนัทกึ หรือแปลขอ้มูล

จดัท าคู่มอื เอกสาร วารสารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,349,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,117,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 231,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,213,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 707,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 1,505,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบก ากบัดูแลผลติภณัฑสุ์ขภาพ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,160,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 654,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 58,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 370,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 107,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 108,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,901,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 246,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 13,109,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,256,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 848,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 2,537,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,045,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 422,200                      

งบลงทนุ 34,360,800                

ครุภณัฑ์ 34,360,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,038,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลายครัง้ละ  10  แผ่น   

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั เครื่อง 4 213,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 28 154,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัเอนกประสงค ์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 30 111,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน     ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 256,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ 4 ลอ้ มตีะแกรง 4 ดา้น   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่นกระจกซอ้นตูบ้านเลือ่นกระจก

พรอ้มขารองตู ้  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 5 75,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,949,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ{{LF}}ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง{{LF}}คอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ แบบสทิธกิาร{{LF}}ใช ้

งานประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน{{LF}}(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย{{LF}} ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 120 456,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน{{LF}}ที่ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฏหมาย{{LF}} ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 120 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 232,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นการตดัต่อวดิโีอ ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์/ ชนิด LED ส ีแบบ Network 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์/ชนิด LED ส ี

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็ปแลต็ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 95,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป  ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 100 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส าหรบังานส านกังาน   ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)  

 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบบริหารงานพสัดุ   ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,337,600                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบเชือ่มโยงการใหบ้ริการทางอเิลก็ทรอนิกส์

แบบ Host to Host   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 20,119,800                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบจดัการและเฝ้าระวงัผลติภณัฑสุ์ขภาพ   

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 4,699,700                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 116,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 13,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบต่อท่อขนาด 2 กอ๊ก ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 16 คิวบกิฟตุ   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 242,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 40,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง เครื่่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง MIX ระบบเสยีง   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 89,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่ CD    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 24,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  180

 น้ิว   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จอ 1 35,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 13,500                        

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา 0 1,000,000                    

พจิารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตใหม้กีาร

ประกอบการ 5,217,600                 

งบด าเนินงาน 5,217,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,217,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 518,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 170,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,245,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 45,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการศึกษา บนัทกึ หรือแปลขอ้มูล

จดัท าคู่มอื เอกสาร วารสารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 46,200                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 58,800                        

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบก ากบัดูแลผลติภณัฑสุ์ขภาพ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 0 1,024,000                    

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 132,813,000              

งบด าเนินงาน 128,618,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 127,414,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 979,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 612,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,236,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 585,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,979,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 4,671,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,406,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 97,855,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ 0 2,355,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(ตรวจวเิคราะห)์ 0 73,695,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 804,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการศึกษา บนัทกึ หรือแปลขอ้มูล

จดัท าคู่มอื เอกสาร วารสารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,337,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 1,550,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 787,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,995,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 538,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 1,457,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 204,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 293,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 3 216,300                      

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบก ากบัดูแลผลติภณัฑสุ์ขภาพ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 0 3,289,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 4 760,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,128,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,721,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 200,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 61,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,898,500                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 164,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,968,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 185,200                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,204,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 164,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,040,000                    

งบลงทนุ 848,100                   

ครุภณัฑ์ 848,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 702,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ี  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมแบบตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 3 6,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 3 167,700                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 26 143,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 4 30,800                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รส้าย   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 33,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานเลือ่นกระจก 4 ฟตุ   ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 3 15,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูม้าติดต่อ    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ตวั 34 47,600                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ 4 ลอ้ พื้นพลาสติกรบัน า้หนกั 300 กโิลกรมั   

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบมอืโยก   ต าบลตลาด

ขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารไม ้3 ลิ้นชกั    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 8,800                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แฟ้มแบบโลง่ สูง 4 ชัน้    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 4 25,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 101,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบต่อท่อขนาด 2 กอ๊ก ต าบล

ตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 16 คิวบกิฟตุ   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็-น า้รอ้น ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 6,500                         
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอลความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,300                        

งบรายจ่ายอื่น 3,346,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา 0 1,346,000                    

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของสถานประกอบการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 15,108,700                

งบด าเนินงาน 12,711,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,711,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 742,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,872,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,233,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,553,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 2,086,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 487,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 418,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,228,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 228,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 302,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 121,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 181,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบก ากบัดูแลผลติภณัฑสุ์ขภาพ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 0 886,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 821,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 254,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 17,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 572,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 63,100                        

งบลงทนุ 1,394,000                 

ครุภณัฑ์ 1,394,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,394,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 402,000                      

รายการระดบัที1่: ตูต้าขา่ย   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น 2 ชัน้ พรอ้มขารองตู ้  ต าบลตลาดขวญั

 อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 5 83,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เอกสาร 4 ลอ้ 3 ข ัน้   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 5 52,500                        

งบรายจ่ายอื่น 1,003,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 1,003,000                    
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ผูบ้ริโภคไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑสุ์ขภาพทีถ่กูตอ้ง 67,911,100                

ส่งเสริมความรูผ้ลติภณัฑสุ์ขภาพใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ยกลไกการสื่อสาร 19,576,400                

งบด าเนินงาน 18,627,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,607,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 120,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,024,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 3,574,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 74,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 0 2,375,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 176,300                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 62,300                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 7,316,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธโ์ทรทศัน์ 0 6,920,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธว์ทิยุ 0 396,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการ

ผลติภณัฑสุ์ขภาพ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายจดัท าโพลมาตรฐานเกี่ยวกบัผลติภณัฑสุ์ขภาพ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 558,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 15,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 15,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 151,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,600                         

ค่าสาธารณูปโภค 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 20,000                        

งบลงทนุ 948,600                   

ครุภณัฑ์ 948,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 379,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 15 82,500                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มเ้กบ็เอกสาร   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 12,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ตวั 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 569,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens    ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล DSLR ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 289,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์   ต าบลตลาดขวญั อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตวั 1 236,600                      

รณรงคใ์หผู้บ้ริโภคมพีฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑสุ์ขภาพทีถ่กูตอ้ง 48,334,700                

งบด าเนินงาน 48,334,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,334,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 291,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 0 291,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 283,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคคลภายใน 0 283,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค 0 47,760,300                   

ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาใหม้ศีกัยภาพในการประกอบการสามารถแขง่ขนัได ้และ

สรา้งสรรคน์วตักรรม 14,447,300                

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งสรรค์

นวตักรรม 14,447,300                

งบด าเนินงาน 13,447,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,447,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 117,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 398,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 268,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,428,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(เจา้หนา้ที)่ 0 633,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ(ตรวจวเิคราะห)์ 0 6,395,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการศึกษา บนัทกึ หรือแปลขอ้มูล

จดัท าคู่มอื เอกสาร วารสารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 210,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 210,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 12,600                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทอาหารกลางวนั 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการส่งเสริมการจดทะเบยีนเครื่องมอืแพทย์

นวตักรรมจากผลงานวจิยั 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการยกระดบัมาตรฐานผูป้ระกอบการใหม้ี

ความสามารถในการแขง่ขนั 0 5,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษา 0 1,000,000                    

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 93,081,900                

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 60,257,800                

โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยั 4,500,000                 

พฒันามาตรฐานการวจิยั 1,800,000                 

งบอดุหนุน 1,800,000                 

ค่าใชส้อย 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานพฒันามาตรฐานการวจิยั ชดุโครงการ 0 1,800,000                    

พฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม 2,700,000                 

งบอดุหนุน 2,700,000                 

ค่าใชส้อย 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานพฒันาบุคลากรวจิยั ชดุโครงการ 0 2,700,000                    

โครงการวจิยัเพือ่พฒันาทางดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 39,723,800                

วจิยัดา้นสุขภาพเพือ่การพฒันาสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 39,723,800                

งบอดุหนุน 39,723,800                

ค่าใชส้อย 39,723,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 39,723,800                   

โครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพในการต่อยอดองคค์วามรู ้ 16,034,000                

การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นการวจิยัประยกุต์ 16,034,000                

งบอดุหนุน 16,034,000                

ค่าใชส้อย 16,034,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 16,034,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 30,953,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 30,953,500                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 30,953,500                

งบอดุหนุน 30,953,500                

เงนิเดอืน 29,309,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 44 29,309,200                   

ค่าตอบแทน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 1 360,000                      

ค่าใชส้อย 1,284,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี/กองทุนประกนัสงัคม 0 1,284,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,870,600                 

การวจิยัเพือ่พฒันาระบบสุขภาพ 1,870,600                 

การสนบัสนุนการวจิยั 1,870,600                 

งบอดุหนุน 1,870,600                 

ค่าใชส้อย 825,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ 3 825,600                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสาธารณูปโภค 0 1,045,000                    

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 1,077,248,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,922,000                 

โครงการการวจิยัเพือ่พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 3,922,000                 

การศึกษาวจิยัใหค้วามรูแ้ละพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 3,922,000                 

งบอดุหนุน 3,922,000                 

ค่าใชส้อย 3,922,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 3,922,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,105,000                 

โครงการพฒันาศูนยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศและจดัการความรูเ้พือ่ธ ารงรกัษาและ

พฒันาก าลงัคนในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 4,105,000                 

พฒันาความร่วมมอืระหวา่งประเทศและจดัการความรู ้ 4,105,000                 

งบอดุหนุน 4,105,000                 
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ค่าใชส้อย 4,105,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 4,105,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 903,931,600              

โครงการพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูส้ทิธเิขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอยา่งเสมอ

ภาคกนั 10,135,400                

การพฒันาเพือ่ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิขา้ถงึบริการตามนโยบาย เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มี

สทิธทิกุที่ 10,135,400                

งบอดุหนุน 10,135,400                

ค่าใชส้อย 10,135,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 10,135,400                   

โครงการพฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพ

ภาครฐัทกุระบบ 2,422,200                 

การพฒันาเพือ่สรา้งความกลมกลนืของการบริหารจดัตามนโยบาย เจบ็ป่วยฉุกเฉิน

วกิฤต มสีทิธทิกุที่ 2,422,200                 

งบอดุหนุน 2,422,200                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,422,200                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Pre Authorization สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน

แห่งชาติ  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โปรแกรม 1 2,422,200                    

กองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน 891,374,000              

สนบัสนุน อดุหนุนและค่าชดเชยบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 891,374,000              

งบรายจ่ายอื่น 891,374,000              

รายการระดบัที1่: สนบัสนุน อดุหนุนและค่าชดเชยบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 0 891,374,000                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 77,679,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาระบบประกนัสุขภาพ 77,679,900                

บริหารจดัการพนกังานในสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ 77,679,900                

งบอดุหนุน 77,679,900                

เงนิเดอืน 77,679,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครฐัพฒันาระบบประกนัสุขภาพดา้น

การแพทยฉุ์กเฉิน อตัรา 120 77,679,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 87,609,800                

ผูป่้วยฉุกเฉินไดร้บับริการการแพทยฉุ์กเฉินทีม่คุีณภาพมาตรฐานอยา่งท ัว่ถงึ 87,609,800                

บริหารจดัการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 27,199,500                

งบอดุหนุน 27,199,500                

ค่าใชส้อย 27,199,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 7 2,086,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 25,112,900                   

พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 60,410,300                

งบอดุหนุน 60,410,300                

ค่าใชส้อย 38,609,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 38,609,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,800,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพฒันาบุคลากรการแพทยฉุ์กเฉิน ขนาด 6 ชัน้ 

ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 21,800,700                   
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สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 52,870,000                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 15,877,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 15,877,200                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัดา้นสาธารณสุข 15,877,200                

งบอดุหนุน 15,877,200                

เงนิเดอืน 13,826,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 75 13,826,500                   

ค่าตอบแทน 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวชิาชพี 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1 600,000                      

ค่าใชส้อย 1,150,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี/ประกนัสงัคม 75 1,150,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,053,200                

สถานพยาบาลไดร้บัการประเมนิและรบัรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล 16,053,200                

การเยีย่มและประเมนิกระบวนการคุณภาพ 10,053,200                

งบอดุหนุน 10,053,200                

ค่าตอบแทน 580,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพ/ค่ารกัษาพยาบาล 75 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 0 80,000                        

ค่าใชส้อย 7,953,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 7,953,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค 0 1,520,000                    

พฒันาระบบการบริหารจดัการความรู ้ 3,500,000                 

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าใชส้อย 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 3,500,000                    

พฒันาเครือขา่ยและกลไกในการพฒันาคุณภาพ 2,500,000                 

งบอดุหนุน 2,500,000                 

ค่าใชส้อย 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 2,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 20,939,600                

โครงการพฒันาเพือ่ใหเ้ป็นประชาชนผูม้สีทิธเิขา้ถงึบริการสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอยา่ง

เสมอภาคกนั 20,939,600                

พฒันากลไกเพือ่คุณภาพและความปลอดภยัของระบบบริการสุขภาพอยา่งมส่ีวนร่วม 20,939,600                

งบอดุหนุน 20,939,600                

ค่าใชส้อย 20,939,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 20,939,600                   

สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 52,967,400                

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 20,113,300                

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัพฒันาวคัซนีของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 8,700,000                 

การส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยัพฒันาวคัซนีของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 8,700,000                 

งบอดุหนุน 8,700,000                 

ค่าใชส้อย 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 8,700,000                    
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โครงการศึกษาและจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นวคัซนี 750,000                   

การศึกษาและจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายดา้นวคัซนี 750,000                   

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าใชส้อย 750,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 750,000                      

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรดา้นวคัซนีอยา่งครบวงจร 4,200,000                 

การเสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรดา้นวคัซนีอยา่งครบวงจร 4,200,000                 

งบอดุหนุน 4,200,000                 

ค่าใชส้อย 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 4,200,000                    

โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นวคัซนีตามความจ าเป็นของประเทศ 6,463,300                 

การพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นวคัซนีตามความจ าเป็นของประเทศ 6,463,300                 

งบอดุหนุน 6,463,300                 

ค่าใชส้อย 6,463,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,463,300                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 14,021,800                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุข และสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 14,021,800                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรในการบริหารจดัการเพือ่การบูรณาการและขบัเคลือ่นการด าเนินงาน

ตามนโยบายและแผนยทุธศาสตรว์คัซนีแหง่ชาติ 14,021,800                

งบอดุหนุน 14,021,800                

เงนิเดอืน 13,612,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 32 13,612,600                   

ค่าใชส้อย 409,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 409,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,832,300                

องคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวคัซนี 18,832,300                

บริหารจดัการเพือ่การบูรณาการและขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามนโยบายและแผน

ยทุธศาสตรว์คัซนีแหง่ชาติ 18,832,300                

งบอดุหนุน 18,832,300                

ค่าใชส้อย 17,791,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 17,273,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 2 518,400                      

ค่าสาธารณูปโภค 1,040,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าสาธารณูปโภค 0 1,040,400                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 640,460,300               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,000,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,000,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางรกัใหญ่ ต าบลบางรกัใหญ่ อ าเภอบางวงัทอง จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพูนพมิลราช ต าบลพมิลราช อ าเภอบางวงัทอง จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะเดื่อ ต าบลบางรกัใหญ่ อ าเภอบางวงัทอง จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เต็มรกัสามคัคี ต าบลบางคูรดั อ าเภอบางวงัทอง จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรใหญ่ ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมะสง ต าบลทววีฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เพรางาย ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เพลง ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางนา ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัก าแพง ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโชติการาม ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสาธงทอง ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่ลอ้ม ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสาลโีขภติาราม ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสม้เกลี้ยง ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระนอน ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสกัใหญ่ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคนอน ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ามณีกาญจน ์ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผาสุกมณีจกัร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางขนุน ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัเกดประยงคเ์ลก็ต ัง้ตรงจติร ต าบลวดัชลอ อ าเภอบางกรวย แห่ง 1 1,800,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 93,540,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 43,840,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 43,840,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 43,840,000                

งบลงทนุ 43,840,000                

ครุภณัฑ์ 5,840,000                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) 

ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 188,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,425,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

 สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คนั 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสัโดยสารปรบัอากาศ ขนาดไม่ต า่กวา่ 25 ที่น ัง่ สกพ. 

(ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คนั 1 4,050,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด จ านวน 16 ตวั เครื่องบนัทกึภาพพรอ้ม

อปุกรณ์และค่าติดต ัง้ สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปาก ชดุ 1 109,700                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบล

คลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) 

ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  200 

น้ิว สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens สกพ. (ฝ่ายดนตรี สก.) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.รตันาธเิบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 38,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 49,700,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 49,700,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 49,700,000                

งบลงทนุ 49,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,700,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุสูง) สภ.ปลายบาง 

ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 23,700,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั พรอ้มที่จอดรถ ตม.จว.นนท

บุรี ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี หลงั 1 26,000,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 484,068,000              

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 49,913,000                

โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 49,913,000                

ป้องกนัการทจุริตในภาครฐั 4,737,000                 

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,100,000                    
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งบรายจ่ายอื่น 2,637,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาประสทิธภิาพการป้องกนัการ

ทุจริตของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 558,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการ

ทุจริตเชงิรุกในหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาความตอ้งการของเครือขา่ยภาค

ประชาสงัคมต่อการพฒันาศกัยภาพสู่การเป็นเครือขา่ยเฝ้าระวงัการทุจริตใน

ภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาเพือ่สรา้งรูปแบบและเครื่องมอื

การประเมนิธรรมาภบิาลหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 584,000                      

ปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 43,566,000                

งบด าเนินงาน 42,566,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,566,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 10 18,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายแก่พยาน 10 2,186,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรา 61 แห่ง พรบ.มาตรการของฝ่าย

บริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 10 21,780,000                   

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองพยาน 30 1,000,000                    

สรา้งจติส านึกและปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จริต 1,610,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 610,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาแนวทางการด าเนินการรณรงค์

ต่อตา้นการทุจริตตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา

 63 ดา้นการเสริมสรา้งความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ 0 610,000                      

แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม 6,425,200                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 6,425,200                 

เพิม่ประสทิธภิาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 6,425,200                 

งบลงทนุ 6,425,200                 

ครุภณัฑ์ 6,425,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,425,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการฐานขอ้มูลการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 6,425,200                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 267,119,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 267,119,000              

บคุลากรดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 267,119,000              

งบบคุลากร 256,089,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 250,088,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน อตัรา 579 173,362,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 23 3,163,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 57 4,549,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) อตัรา 7 224,700                      
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รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัเจา้หนา้ที่หรือเจา้พนกังาน ป.ป.ท. อตัรา 579 68,788,800                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,001,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 26 6,001,600                    

งบด าเนินงาน 11,029,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,029,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น คน 230 9,235,200                    

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

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม คน 26 234,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 160,610,800              

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 160,610,800              

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 160,610,800              

งบด าเนินงาน 129,424,100              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 122,013,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัสุขภาพ 14 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 150 1,339,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 8 3,968,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. 7 7,902,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,230,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,607,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,951,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าพมิพเ์อกสารของส านกังาน 0 535,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานรกัษาความปลอดภยั คน 25 5,106,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานรกัษาความสะอาด คน 26 3,115,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถ คน 35 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลซอ่มบ ารุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระบบ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาดูแลระบบเวบ็ไซตแ์ละดูแลเวบ็ไซดแ์ละ

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) ระบบ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,374,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 1,590,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 317,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าส านกังาน 0 61,610,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 6 คนั 0 745,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาอืน่ แห่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คนั 0 3,608,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,410,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 260,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 7,410,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 136,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 880,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 993,600                      

งบลงทนุ 29,254,900                

ครุภณัฑ์ 29,254,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 428,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขา้เลม่ไฟฟ้า ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ เจาะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 145 แผ่น (80 แก

รม) ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 8 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ต าบล

คลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์2 ประตู ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั ตู ้ 36 198,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แฟ้มสนักวา้ง ขนาด 40 ช่อง ต าบลคลองเกลอื

 อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 9 61,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เอกสาร 4 ลิ้นชกั ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 8 56,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,784,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)ต าบล

คลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือ หรือ LED  ส ีชนิด 

Network ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network  แบบที่ 2 ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1 ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลคลองเกลอื 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาเครื่องแม่ขา่ยและปรบัปรุงหอ้งแม่ขา่ย 

ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 5,682,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาลขิสทิธิ์โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบล

คลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 5,798,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาและทดแทนอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพวิเตอร์

 ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 10,318,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการผนึกก าลงัสงัคมต่อตา้นการทุจริต ต าบลคลอง

เกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 6,832,500                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบตัง้พื้น ขวดคว า่ 2 กอ๊ก 

ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ระดบัความละเอยีดจอภาพ  1920 x 1080

 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 13,100                        

งบรายจ่ายอื่น 1,931,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว ครัง้ 0 1,931,800                    

ส านกังานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย 56,852,300                
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 32,268,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั การจดัการของรฐัสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรฐั 32,268,100                

กจิกรรมสนบัสนุนการปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย 32,268,100                

งบอดุหนุน 32,268,100                

เงนิเดอืน 29,879,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนพนกังาน บาท 0 29,879,500                   

ค่าตอบแทน 1,875,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง บาท 0 381,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บาท 0 1,494,000                    

ค่าใชส้อย 513,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม บาท 0 513,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 24,584,200                

นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพือ่สนบัสนุนการปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย 24,584,200                

การปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย 24,584,200                

งบอดุหนุน 24,584,200                

ค่าตอบแทน 2,639,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ บาท 0 1,889,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาสุขภาพของพนกังาน บาท 0 700,000                      

ค่าใชส้อย 18,321,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พกั ค่าพาหนะ บาท 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 37,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ บาท 0 13,584,500                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร บาท 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ บาท 0 424,400                      

รายการระดบัที1่: โครงการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตรอแ์ม่ขา่ยพรอ้ม บาท 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศ บาท 0 3,518,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร บาท 0 214,700                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,399,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 748,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา บาท 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข บาท 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการอนิเตอรเ์น็ต บาท 0 1,020,800                    

ค่าวสัดุ 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา บาท 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บาท 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ บาท 0 324,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 2,180,591,400            

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   
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งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันนทบุรี ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 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 าจงัหวดันนทบุรี  ต าบลบางกระสอ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 2,180,456,200            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 707,500                   

โครงการส่งเสริมการวจิยั และพฒันางานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 707,500                   

ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัองคค์วามรู ้ 707,500                   

งบรายจ่ายอื่น 707,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและสนบัสนุนการวจิยั 1 707,500                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 451,431,300              

โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 451,431,300              

แสวงหาขอ้เทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน ไต่สวนวนิิจฉยั ไต่สวนถอดถอน เรื่อง

กลา่วหารอ้งเรียนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีอ่ื่นของรฐัทจุริตและ

ร า่รวยผดิปกต ิรวมท ัง้การตดิตามผลการด าเนินคดทีางวนิยัและอาญา 150,834,600              

งบรายจ่ายอื่น 150,834,600              

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 12,697,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพยานบุคคล 0 491,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 49,558,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 64,052,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าคุม้ครองพยาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเงนิสนิบนที่แจง้เบาะแสหรือขอ้มูลกรณีร า่รวยผดิปกติ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิราชการลบั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,034,600                    

ตรวจสอบความถกูตอ้งและความมอียู่จริง  รวมถงึความเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิ

และหน้ีสนิของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีอ่ื่นของรฐั 40,598,300                

งบรายจ่ายอื่น 40,598,300                

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 4,723,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 21,549,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,230,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 1,095,000                    

พฒันาบคุลากรดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริตใหม้คีวามป็นมอือาชพี 18,192,900                

งบรายจ่ายอื่น 18,192,900                

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 18,192,900                   
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สรา้งจติส านึก และเสริมสรา้งใหท้กุภาคส่วนมพีฤตกิรรมไมย่อมรบัการทจุริต 48,830,900                

งบรายจ่ายอื่น 48,830,900                

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 48,830,900                   

เสนอมาตรการ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะและสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็ 84,824,200                

งบรายจ่ายอื่น 84,824,200                

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 6,845,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 0 14,325,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 61,524,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลัตอบแทนเพือ่ส่งเสริมการป้องกนัปราบปรามการ 0 1,000,000                    

เสริมสรา้ง สนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิในการประเมนิคุณธรรมความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 71,457,000                

งบรายจ่ายอื่น 71,457,000                

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 71,457,000                   

พฒันาและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการเฝ้าระวงัการทจุริตใหแ้ก่ทกุภาคส่วน 30,040,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,040,000                

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 30,040,000                   

พฒันากลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 6,653,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,653,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 0 6,653,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 1,390,955,200            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,390,955,200            

การจดัการงานบคุลากรของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช. 1,390,955,200            

งบรายจ่ายอื่น 1,390,955,200            

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. 0 7,924,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนขา้ราชการ 0 736,490,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 0 4,626,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนที่ปรึกษา เลขา ฯ กรรมการ ป.ป.ช. อตัรา 0 27,604,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 17,200,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 0 31,690,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งพนกังานไต่สวนในสาขา

กระบวนการยตุิธรรม อตัรา 0 235,620,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนแทนผูป้ฏบิตัิงานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 0 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืน อตัรา 0 213,327,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนที่ปรึกษา เลขาฯ อตัรา 0 7,358,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ 0 1,044,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 0 6,397,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้ง 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพี 0 429,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งตามสญัญาจา้ง อตัรา 0 53,652,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้ง 0 12,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 18,714,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 7,353,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 2,682,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 337,362,200              

การด าเนินการดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 337,362,200              

สนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 337,362,200              
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งบรายจ่ายอื่น 337,362,200              

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 11,309,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประกนัชวีติผูป้ฏบิตัิงานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อตัรา 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจงานจา้ง 0 689,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,058,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,180,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 17,709,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 65,794,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,177,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 1,462,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 4,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัภยั 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือขา่ยและระบบสารสนเทศ ระบบ 0 22,245,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 5,306,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประกนัสุขภาพ คน 0 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตส์ าหรบัส านกังาน ป.ป.ช.ประจ าจงัหวดั คนั 0 4,436,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 9,853,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 4,921,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 0 11,252,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 36,881,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,005,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอืน่ ๆ 0 34,378,800                   

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสารชนิดไม่มหีอ้งเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่นอ้ยกวา่

 1,000 กโิลกรมั หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ประจ าต าแหน่ง ระดบัรองประธานวุฒสิภา หรือผู ้

ด  ารงต าแหน่งอืน่ที่มฐีานะเทยีบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิกวา่ 3,000 ซี

ซ ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่เกนิ 180 กโิลวตัต ์ หน่วยปฏบิตัิส  านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี คนั 6 22,674,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพโ์มบาย หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 108 1,242,000                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 18 522,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบบริหารจดัการเครื่องคอมพวิเตอร์

ลูกขา่ย (PC Workstation Management)  หน่วยปฏบิตัิส  านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 2,942,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลจราจร

คอมพวิเตอร ์(Log Management and Analysis)  หน่วยปฏบิตัิ

ส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบล

ท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 17,254,000                   



220 / 229

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระยะ 2  หน่วย

ปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ระบบ 1 1,915,500                    

รายการระดบัที1่: สทิธกิารใชง้าน Microsoft Office หน่วยปฏบิตัิส  านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี สทิธิ 1264 10,364,800                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล พรอ้มเลนส ์ความ

ละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นพเิซล  หน่วยปฏบิตัิส  านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง กลอ้ง 12 231,600                      

รายการระดบัที1่:  เสื้อเกราะป้องกนักระสุนและสะเกด็ระเบดิ 

(BALLLISTIC VEST) ระดบั 3A รุ่น RTN IIIA หน่วยปฏบิตัิส  านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ต าบลท่าทราย ตวั 255 5,992,500                    

รฐัวิสำหกจิ 3,473,800,400            

องคก์ารคลงัสนิคา้ 3,463,462,300            

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,463,462,300            

โครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร 3,463,462,300            

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร ปีการ

ผลติ 2551/2552 93,495,800                

งบอดุหนุน 93,495,800                

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 93,495,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน า

ผลผลติทางการเกษตรปีการผลติ 2551/2552 0 93,495,800                   

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกนาปรงั ปี 2552 2,249,300                 

งบอดุหนุน 2,249,300                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,249,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน า

ขา้วเปลอืกนาปรงัปี 2552 0 2,249,300                    

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร ปีการ

ผลติ 2554/55 1,338,776,800            

งบอดุหนุน 1,338,776,800            

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,338,776,800               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน า

ผลผลติทางการเกษตร ปีการผลติ 2554/55 0 1,338,776,800               

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตรปีการผลติ

 2555/2556 1,321,268,200            

งบอดุหนุน 1,321,268,200            

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,321,268,200               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน า

ผลผลติทางการเกษตรปีการผลติ 2555/2556 0 1,321,268,200               

ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร ปีการ

ผลติ 2556/2557 707,672,200              

งบอดุหนุน 707,672,200              

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 707,672,200                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ตามโครงการรบัจ าน า

ผลผลติทางการเกษตรปีการผลติ 2556/2557 0 707,672,200                 

การเคหะแหง่ชาติ 10,338,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,338,100                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 10,338,100                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 10,338,100                

งบอดุหนุน 10,338,100                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,153,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรนนทบุรี (กนัตนา) ต าบลบางใหญ่

 อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,051,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรบางบวัทอง2 (บางกรวย-ไทร

นอ้ย) ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,051,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรบางบวัทอง1 (บางกรวย-ไทร

นอ้ย) ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,051,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,185,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรกนัตนา ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,034,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรบางใหญ่ (วดัพระเงนิ) ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย แห่ง 1 772,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรบางบวัทอง 2 (บางกรวย-ไทรนอ้ย) ต าบลบางบวัทอง อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรบางบวัทอง 1 (บางกรวย-ไทรนอ้ย) ต าบลบางบวัทอง อ าเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,154,000                    

หน่วยงำนอื่นของรฐั 4,088,000                 

ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 4,088,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,088,000                 

การส่งเสริมและก ากบัการแขง่ขนัทางการคา้ 4,088,000                 

การพฒันาดา้นบคุลากรและองคก์ร 4,088,000                 

งบอดุหนุน 4,088,000                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,088,000                    

รายการระดบัที1่: แผงวงจรคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ส านกังานคณะกรรมการ

การแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูล แบบภายนอก (External 

Storage) ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 2 ส านกังาน

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 3 

ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 3 

(ขนาด 42U) ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตู ้ 1 140,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คน้หาเสน้ทางเครือขา่ย (Router) ส านกังาน

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี ชดุ 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ ส านกังานคณะกรรมการการ

แขง่ขนัทางการคา้ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เครื่อง 9 270,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 415,469,000               

จงัหวดันนทบรุี 280,078,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 280,078,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 208,685,000              

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพือ่รองรบัการ

เตบิโตของเมอืงและบริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ 115,661,000              

งบลงทนุ 115,661,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,661,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 84,754,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มเครื่องหมาย

จราจรและอปุกรณ์อ านวยความปลอดภยั สายแยก ทช.นบ.5010 - เคหะ

การเกษตร ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง

 6.00 เมตร ระยะทาง 0.952 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลขนุศรี 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.250 

กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลขนุศรี 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  ความยาว 30.00 เมตร แห่ง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

รางว ีซอยบางกร่าง 63/3 หมู่ที่ 2 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.120 กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบหนองทบั หมู่ที่

 8 และ 9 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 1.090 กโิลเมตร สายทาง 1 3,127,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตวัแอลหนา้วดัอ่ว

มอ่องถงึซอย 43 (สายเมน) หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 3,670,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ซอยแซล่ี้ หมู่ที่ 4 ต าบล

ราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.500 กโิลเมตร สายทาง 1 1,385,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต พรอ้มวางท่อระบายน า้

และรางว ีซอยจดัสรรวดัเสนียว์งศ ์หมู่ 3 ต าบลทววีฒันา อ าเภอไทรนอ้ย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร หนา 0.05 สายทาง 1 2,229,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณบา้นนายชอบ 

แยม้มะพลบั ถงึสวนนายอรุณ พานทอง หมู่ที่ 6 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืง

นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.342 กโิลเมตร สายทาง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

และบ่อพกั ยกระดบัซอย ส.ศิลป์ หมู่ที่ 8 ต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 12.00 เมตร ระยะทาง 0.090 กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองสอง หมู่ที่ 2

 ต าบลทววีฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 7.00 เมตร 

ความยาว 18.00 เมตร แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองตาคลา้ย หมู่

ที่ 8 เชือ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความ

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

บ่อพกัและรางว ีซอยบา้นไทรใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลไทรไหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.20 สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

และรางว ีต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 0.060 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 708,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

และรางว ีซอยไทรมา้ 4 แยก 1 หมู่ที่ 1 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี ช่วงที่ 1 ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.125 กโิลเมตร 

หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.211 กโิลเมตร สายทาง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายแยก ทช.นบ.3015 - 

แยก ทช.นบ.5024 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความ

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.706 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตเลยีบคลองประปา เชือ่ม

ระหวา่งต าบลทววีฒันากบัต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั

นนทบุรี ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 22,910,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 9,757,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัต ์สายบา้นบางราวนก

 - วดัอทุยาน นบ.ถ. 24-20 หมู่ที่ 5 ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 6.00 - 8.40 เมตร ระยะทาง 0.926 กโิลเมตร สายทาง 1 2,707,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัต ์ถนนจ าปา นบ.ถ. 

24-01 หมู่ที่ 1 และ 3 ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

ความกวา้ง 7.00 - 8.40 เมตร ระยะทาง 0.241 กโิลเมตร สายทาง 1 829,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัต ์ถนนวดัโพธิ์เอน - 

วดับางไกรใน นบ.ถ. 24-16 หมู่ที่ 6 ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 6.00 - 7.60 เมตร ระยะทาง 0.532 กโิลเมตร สายทาง 1 1,547,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัต ์ถนนซอยร่วมใจ

พฒันา (ช่วงที่ 4) นบ.ถ. 24-09 หมู่ที่ 1 ต าบลบางขนุกอง อ าเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 5.00 - 5.60 เมตร ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร สายทาง 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายเลยีบคลองล ารางไทรใหญ่ฝัง่ทศิเหนือ

บา้นคูคต หมู่ที่ 10 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความ

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 3,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

และรางว ีสายทางเขา้วดัปลายคลองขนุศรี (นบ.ถ.21005) หมู่ที่ 3 ต าบลไทร

ใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

0.630 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 7,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,650,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้บริเวณคลองครูสุดใจ หมู่ที่ 4 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง สายแยก ทล.9 - แยกนนทกจิ

 อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิเทา้ ซอยบางกร่าง 52 หมู่ที่ 3 ต าบลบาง

กร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 1.00 เมตร ระยะทาง 

0.320 กโิลเมตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาท่าเทยีบเรือริมคลองบางกอกนอ้ย หมู่ที่ 4 

ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกัและรางว ีบริเวณไทรมา้ ซอย

 19 หมู่ที่ 6 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ความยาว แห่ง 1 3,000,000                    

สรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 58,144,200                

งบด าเนินงาน 15,986,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,986,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 531,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 204,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 580,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 580,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,669,700                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั 0 253,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าถา่ยเอกสาร 0 19,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจขอ้มูล 0 76,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท ารายงานผลการส ารวจ (ฉบบัไตรมาส) 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท ารายงานผลการส ารวจ (ฉบบัสมบูรณ์) 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 0 636,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่ง 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 701,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารและเครื่องดื่ม 0 862,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 179,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าบูท๊นิทรรศการพรอ้มตกแต่ง 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าวดีโิอน าเสนอผลงาน 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอปุกรณ์ เครื่องเสยีงประกอบการฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,662,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,662,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 313,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,625,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 830,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,210,600                    
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งบลงทนุ 42,158,000                

ครุภณัฑ์ 68,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 68,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ ชดุ 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปริ้นเตอรส์เีลเซอร ์พรอ้มหมกึ ชดุ 1 17,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,090,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณคลองเกลอื 

(ส่วนที่เหลอื) จากจดุตดัคลองบางพูดถงึลานจอดรถเมอืงบางบวัทอง (ท ัง้

สองฝัง่) อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ความยาว 400.00 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัตลิง่เลยีบคลอง

ล ารางใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความ แห่ง 1 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,090,000                   

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ พรอ้มบ่อพกัและรางว ีต าบลบางไผ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ความยาว 1,660.00 เมตร แห่ง 1 8,415,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงสถานีสูบน า้บริเวณล ารางหวัสงิห ์ต าบล

บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ริมคลองล ารางไทรใหญ่

 หมู่ที่ 7 (ฝัง่ตะวนัออกบริเวณหนา้โรงเรียนดมีากอปุถมัภ)์ ต าบลไทรใหญ่ 

อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ความกวา้ง 1.10 เมตร ความยาว 338.00 แห่ง 1 6,000,000                    

พฒันาและส่งเสริมใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ีลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม มคีวาม

ภูมใิจในความเป็นคนนนท ์และเทดิทูนไวซ้ึง่สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 และด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 25,229,800                

งบด าเนินงาน 15,235,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,235,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 2,661,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,955,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 478,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,754,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 405,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 117,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าสือ่ความรูด้า้นการดูแลสุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดัท าแบบประเมนิ ADL GS คู่มอืส าหรบัผูสู้งอายุ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดัท า Spot วดีโีอ สือ่ความรู ้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถเดนิเพือ่ศึกษาดูงาน 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัสถานที่ เวท ีเครื่องเสยีง ไฟฟ้ากจิกรรมอนุรกัษ์

มรดกไทยเทดิไทส้มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดันิทรรศการเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้ลูกยา 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าสถานที่กจิกรรมนิทรรศการเทดิพระเกยีรติสมเด็จ

พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัอาหารและเครื่องดื่มกจิกรรมปฏบิตัิธรรม

เทดิพระเกยีรติพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,772,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,772,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 13,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 585,800                      

งบลงทนุ 9,994,400                 

ครุภณัฑ์ 9,994,400                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,994,400                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็มาตรฐานเหลก็ชบุขนาดใหญ่ คนั 104 748,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ ไมโครไลฟ์ เครื่อง 104 332,800                      

รายการระดบัที1่: แผ่นความรอ้นไฟฟ้า ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ชดุ 156 351,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบไม่สมัผสัระบบอนิฟาเรด เครื่อง 52 117,000                      

รายการระดบัที1่: วอรค์เกอรช่์วยเดนิอลูมเินียม พบัได ้มลีอ้หนา้ 2 ลอ้ ชดุ 260 286,000                      

รายการระดบัที1่: ไมเ้ทา้ช่วยเดนิ แบบ 4 ขา ชดุ 208 93,600                        

รายการระดบัที1่: ที่นอนลมแบบรงัผึ้ง ชดุ 156 546,000                      

รายการระดบัที1่: ที่หดัเดนิ ชดุ 104 676,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานกายภาพแขนขา ชดุ 156 343,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัแบบรดัขอ้มอื เครื่อง 260 260,000                      

รายการระดบัที1่: รอกคู่เหนือหวั ชดุ 52 182,000                      

รายการระดบัที1่: เตียง 3 ไก - ราวสไลดพ์รอ้มที่นอน 4 ตอน เตียง 156 4,196,400                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลสนัง่ถา่ยและอาบน า้ได ้รบัน า้หนกัได ้100 คนั 208 1,206,400                    

รายการระดบัที1่: วงลอ้บริหารหวัไหลแ่ละแขนแบบติดผนงั ชดุ 52 655,200                      พฒันาระบบการใหบ้ริการภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการเจริญเตบิโตของ

เมอืง 650,000                   

งบด าเนินงาน 650,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัสถานที่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งประกอบเลี้ยง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,300,000                 

ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและการอนุรกัษพ์ลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและเป็น

มติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 1,300,000                 

งบด าเนินงาน 1,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 340,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 867,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 36,240,000                

ส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนและเศรษฐกจิฐานราก 32,000,000                

งบด าเนินงาน 20,990,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,990,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 154,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 382,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 128,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 179,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 74,900                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,782,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเชือ่มโยงตลาดสนิคา้และบริการสรา้งสรรค์

จงัหวดันนทบุรีสู่ภูมภิาคอืน่ 0 6,812,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมการขายงาน The Best of 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการตรวจติดตามการรบัรองแปลง 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายนิทรรศการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมตลาดน า้เมอืงนนทบุรี 0 2,120,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน า้ 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,190,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,190,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,438,000                    

งบลงทนุ 11,009,600                

ครุภณัฑ์ 1,809,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,809,000                    

รายการระดบัที1่: รถไถเดนิตาม คนั 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: ผานพรวน ชดุ 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เทรลเลอร์ คนั 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอรล์อ้ยาง คนั 1 875,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัฟาง เครื่อง 1 550,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,200,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,200,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยผ์ลติชวีภณัฑจ์งัหวดันนทบุรี หมู่ที่ 8 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 1,200,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดประชารฐั เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 9

 ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันต์ลาดวดัโตนด ต าบลบางศรีเมอืง อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ประกอบธุรกจิทีม่คุีณภาพและเชงิสรา้งสรรค์ 1,740,000                 

งบด าเนินงาน 1,740,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,373,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งจดังานตลาดสนิคา้วสิาหกจิชมุชน 0 1,373,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 361,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 361,600                      

พฒันาศกัยภาพแรงงานใหม้คีวามสามารถในการประกอบอาชพี 2,500,000                 

งบด าเนินงาน 2,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 666,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 207,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาสาธติและฝึกปฏบิตัิอาชพีอสิระใหแ้ก่ประชาชน 0 147,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,013,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,013,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 98,700                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 155,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 340,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 9,251,000                 

ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ผลติภาคเกษตรกรรมทีม่คุีณภาพและเชงิสรา้งสรรค์ 9,251,000                 

งบด าเนินงาน 9,251,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,251,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 53,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,900,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานพฤษานนทแ์ละไมด้อกไมป้ระดบั 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานจดังานมหกรรมทุเรียนนนท์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งจดัท าหนงัสอืประสมัพนัธ ์สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์

จงัหวดันนทบุรี 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งจดัท าสติกเกอรส์ตีราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตรไ์ทย  ของจงัหวดันนทบุรี 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งจดัท าบรรจภุณัฑส์ิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตรจ์งัหวดั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งจดัท าคู่มอืสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 691,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 691,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 27,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 552,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 24,602,000                

ฟ้ืนฟู พฒันา และส่งเสริมใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคด์า้นประวตัศิาสตร ์กฬีา

 วถิชีวีติ และสุขภาพ 24,602,000                

งบด าเนินงาน 17,102,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,102,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานวฒันธรรมสองฝัง่เจา้พระยามหาเจษฎา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานวถิชีาวนนท ์ถนนสายวฒันธรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแอพพลเิคชัน่แหลง่ท่องเที่ยวส าคญั 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมแถลงขา่วเปิดตวัเมอืงนนท ์เทห ์น่า 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานจดักจิกรรมประกวดภาพถา่ยและคลปิ

วดีโิอ  มหศัจรรยจ์งัหวดันนทบุรี 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่รถไฟฟ้าหรือรถเมล์ 0 2,900,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมวนัเดยีวเที่ยวเมอืงนนท์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดัผ่าน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,102,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,102,000                    

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,500,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03120000 จงัหวดันนทบรุี

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

บ่อพกัและรางว ีเชือ่มระหวา่งถนนสาย 346 ปทุมธานี - บางเลน กบัถนน

สาย 3015 ออกสู่ถนนตลิง่ชนั - สุพรรณบุรี (ต่อเน่ือง) หมู่ที่ 9 ต าบลไทร

ใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  ความกวา้ง 12.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 7,500,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 135,391,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 135,391,000              

โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้และการลงทนุ 40,000,000                

ปรบัปรุงถนนเพือ่การขนส่งเสน้ทางจงัหวดันนทบรุี 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล.340 - 

บา้นลาดบวัหลวง ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ระยะทาง สายทาง 1 40,000,000                   

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 48,600,000                

ปรบัปรุงเสน้ทางเทา้แบบ Stamped Concrete ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เกาะเกร็ดพรอ้มป้าย

บอกทาง 43,500,000                

งบลงทนุ 43,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 43,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางเดนิเทา้แบบ Stamped Concrete ที่

เป็นอตัลกัษณ์เกาะเกร็ดพรอ้มป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1-7 ต าบลเกาะเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ความยาว 4.953 กโิลเมตร สายทาง 1 43,500,000                   

นวตักรรมการทอ่งเทีย่วเพือ่รองรบัการเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 5,100,000                 

งบลงทนุ 5,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยววดับางระโหง ถนนซอย

บางกร่าง 4 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งจดุบริการนกัท่องเที่ยวตลาดน า้ไทรนอ้ย หมู่ที่ 1 

ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 46,791,000                

ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ 46,791,000                

งบลงทนุ 46,791,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,791,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 46,791,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องสูบน า้ประตูระบายน า้คลอง

บางพลบั ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 19,085,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานีสูบน า้บริเวณหมู่บา้นกฤษดานคร ต าบลบาง

ตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องสูบน า้ประตูระบายน า้คลอง

บางนอ้ย ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แห่ง 1 18,956,000                   


