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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 21,895,046,734           

จงัหวดัปทมุธานี 21,895,046,734           

ส านักนายกรฐัมนตรี 70,384,800                

กรมประชาสมัพนัธ์ 70,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 70,000,000                

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 70,000,000                

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 70,000,000                

งบลงทนุ 70,000,000                

ครุภณัฑ์ 70,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีง ระบบ เอ.

เอม็.ขนาดก าลงัส่ง 100 กโิลวตัต ์สถานีวทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศึกษารงัสติ

 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 70,000,000                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 45 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงการคลงั 506,778,600               

ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 89,452,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 89,452,400                

การบริหารจดัการ การตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานใน

ก ากบั 89,452,400                การบริหารจดัการและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลงั 89,452,400                

งบลงทนุ 89,452,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,452,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,452,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยค์อมพวิเตอรห์ลกั ส านกังาน

ปลดักระทรวงการคลงั ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั แห่ง 1 89,452,400                   

กรมธนารกัษ์ 51,544,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 51,544,800                

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

03130000 จงัหวดัปทมุธานี
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การบริหารเหรียญกษาปณ์ 51,544,800                

การผลติและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 51,544,800                

งบลงทนุ 51,544,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,544,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,954,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยัขา้ราชการ (ส านกับริหาร

เงนิตรา) ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี โครงการ 1 39,954,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,590,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุส านกับริหารเงนิตรา ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โครงการ 1 11,590,200                   

กรมบญัชกีลาง 364,967,400              

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 364,967,400              

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 364,967,400              

การเป็นกลไกหลกัของนโยบายการคลงัทีข่บัเคลือ่นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย 182,483,700              

งบลงทนุ 182,483,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,483,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 182,483,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารตามโครงการสรา้งอาคารศูนย์

คอมพวิเตอรห์ลกัของกรมบญัชกีลาง (Data Center) ต าบลบางปรอก แห่ง 0 182,483,700                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 182,483,700              

งบลงทนุ 182,483,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,483,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 182,483,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารตามโครงการสรา้งอาคารศูนย์

คอมพวิเตอรห์ลกัของกรมบญัชกีลาง (Data Center) ต าบลบางปรอก แห่ง 1 182,483,700                 

กรมสรรพากร 814,000                   

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 าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 66,583,500                

กรมพลศึกษา 29,678,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,900,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 16,900,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 16,900,000                

งบลงทนุ 16,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,900,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,900,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงพื้นสนามฟตุบอลหญา้เทยีมสนามกฬีา

เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  แห่ง 1 16,900,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,778,800                

เดก็ เยาวชน และประชาชนไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการและ

วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 12,778,800                

ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการกฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 894,000                   

งบลงทนุ 894,000                   

ครุภณัฑ์ 894,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 894,000                      

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบัแบบ 3 พวงตดั สนามกฬีาเฉลมิพระ

เกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 894,000                      

จดัหาและพฒันาฐานขอ้มลูดา้นกฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 11,884,800                

งบลงทนุ 11,884,800                

ครุภณัฑ์ 11,884,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,884,800                   

รายการระดบัที1่: ตู ้Wall Rack ขนาด 9U สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ 

คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 19 133,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 2 

(ขนาด 42U) สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตู ้Rack แบบ Outdoor สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ 

คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สนามกฬีาเฉลมิพระ

เกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 11 63,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA สนามกฬีาเฉลมิพระ

เกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ Core Switch  และติดต ัง้

สายสญัญาณใยแกว้น าแสง Fiber Optic สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ คลอง

 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 5,730,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA สนามกฬีาเฉลมิพระ

เกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ Distributed Switch และ

ติดต ัง้สายสญัญาณ UTP Cat 6 ส าหรบั Uplink สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ

 คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 4 840,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ Access Switch สนามกฬีา

เฉลมิพระเกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 13 1,235,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Wireless LAN Controller สนามกฬีาเฉลมิพระ

เกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 และติดต ัง้สายสญัญาณ UTP Cat 6 ส าหรบั Access Point ภายใน

อาคาร สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี ชดุ 45 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบ 

High Density และติดต ัง้สายสญัญาณ UTP Cat 6 ส าหรบั Access 

Point ภายในอาคาร สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรติ คลอง 6 ต าบลรงัสติ ชดุ 26 676,000                      

สถาบนัการพลศึกษา 36,904,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 30,671,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 30,671,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 30,671,500                

งบลงทนุ 30,671,500                

ครุภณัฑ์ 6,588,000                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,588,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลบงึน า้รกัษ ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่สายพานโคง้ แบบก าหนดความเร็ว ต าบลบงึน า้รกัษ ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,218,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,083,500                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,083,500                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตกรุงเทพ ต าบล

บงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 24,083,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,233,200                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 6,233,200                 

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 4,245,200                 

งบลงทนุ 4,245,200                 

ครุภณัฑ์ 2,186,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 269,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 41,600                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 791,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล  ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี

 จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,059,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,059,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณอาคารศูนยฝึ์กอบรม วทิยาเขต

กรุงเทพ ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,059,000                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 541,000                   

งบลงทนุ 541,000                   

ครุภณัฑ์ 541,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี

 จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลบงึน า้รกัษ ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 15,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 1,447,000                 

งบลงทนุ 1,447,000                 

ครุภณัฑ์ 1,447,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 234,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 730,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี

 จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลบงึน า้รกัษ ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบล

บงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบงึน า้รกัษ์

 อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 42,787,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 11,697,400                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 8,296,500                 

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 8,038,300                 

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 594,800                   

งบด าเนินงาน 594,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 594,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 502,000                      

การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 7,443,500                 

งบด าเนินงาน 7,438,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,438,500                    

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 97,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 147,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 1,526,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 476,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,157,100                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 1,157,100                 

ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 1,157,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,157,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการรูปแบบการจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายทุี่ไม่มี

กรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศยัในชมุชนเมอืง 0 1,157,100                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 30,300                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 30,300                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

ปทุมธานี  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 30,300                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,213,500                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 2,213,500                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 2,213,500                 

งบลงทนุ 2,213,500                 

ครุภณัฑ์ 2,213,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,100,700                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊รบัประทานอาหารสแตนเลส สถานคุม้ครองสวสัดิ

ภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 10 384,700                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี คนั 1 848,000                      
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  200 

น้ิว ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษย ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 160,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 19,235,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,235,500                

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 19,235,500                

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 19,235,500                

งบลงทนุ 19,235,500                

ครุภณัฑ์ 811,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 672,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่

พึง่ชายธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่

พึง่หญงิธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์สถาน

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ชายธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 536,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่หญงิธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,424,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนอน คสล. 2 ชัน้ ตอกเสาเขม็ พรอ้มรื้อ

ถอน  สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ชายธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี หลงั 1 6,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 998,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้-สว้ม (ขนาด 10 หอ้ง) สถานคุม้ครองคน

ไรท้ี่พึง่ชายธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 998,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพยาบาล พรอ้มรื้อถอน สถานคุม้ครองคน

ไรท้ี่พึง่หญงิธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,700,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,225,600                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบไฟฟ้า สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

หญงิธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 3,225,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตบลอ็คทบึชกัร่องโชวแ์นว พรอ้มรื้อ

ถอนและถมดนิ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ชายธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ แห่ง 1 4,000,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 5,181,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,181,100                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 5,181,100                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 5,181,100                 

งบลงทนุ 5,181,100                 

ครุภณัฑ์ 1,407,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 73,600                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั ขนาด 100 กโิลกรมั สถานสงเคราะหเ์ยาวชน

มูลนิธมิหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมูลนิธิ

มหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สถานแรกรบัเด็กหญงิบา้นธญัญพร 

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,180,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

พรอ้มหลงัคาอลูมเินียมพรอ้มเบาะมพีนกัพงิ สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมูลนิธิ

มหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,180,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 67,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

สงเคราะหเ์ยาวชนมูลนิธมิหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานสงเคราะหเ์ยาวชน

มูลนิธมิหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมูลนิธิ

มหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน บา้นพกัเด็กและ

ครอบครวัจงัหวดัปทุมธานี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก สถานแรกรบั

เด็กหญงิบา้นธญัญพร ต าบลรงัสติ  อ าเภอธญับุรี   จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 86,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens สถานแรกรบัเด็กหญงิบา้นธญัญพร ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 สถานแรกรบัเด็กหญงิบา้นธญัญพร ต าบลรงัสติ  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อนรงัสติ  ต าบลรงัสติ  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 X 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว สถานสงเคราะหเ์ยาวชนมูลนิธิ

มหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 26,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,773,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้ สถานแรกรบัเด็กหญงิบา้นธญัญ

พร ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,273,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารพกัเด็ก สถานสงเคราะหเ์ยาวชน

มูลนิธมิหาราช ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 3 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมกระเบื้องอาคารหอนอนเด็ก สถานแรก

รบัเด็กหญงิบา้นธญัญพร ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 4 423,200                      

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,893,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,893,100                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 2,893,100                 

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 2,893,100                 

งบลงทนุ 2,893,100                 

ครุภณัฑ์ 2,393,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 111,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานและเกา้อี้ส  านกังาน สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีชาย)จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี ชดุ 15 111,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีหญงิ)จงัหวดัปทุมธานี ต าบล

รงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีชาย)จงัหวดัปทุมธานี ต าบล คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 56,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีหญงิ)จงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีหญงิ)จงัหวดัปทุมธานี 

 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัท ์8 สายนอก 24 สายใน สถานคุม้ครอง

และพฒันาคนพกิารบา้นกึ่งวถิ(ีชาย)จงัหวดัปทุมธานี ต าบลรงัสติ อ าเภอ ตู ้ 1 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นกึ่งวถิ(ีหญงิ)จงัหวดัปทุมธานี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั อาคาร 1 500,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 3,780,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,780,400                 

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 3,780,400                 

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 3,780,400                 

งบลงทนุ 3,780,400                 

ครุภณัฑ์ 2,645,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 322,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 8 64,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้ขาว ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวมพรอ้มผา้คลมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 20 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 4 39,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 1 10,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,433,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้บาดาล เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 น้ิว ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ที่นอนขนาด 3.5 ฟตุ หมอนแบบบุนวม พรอ้มผา้ปูที่นอน

 ปลอกหมอน ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 270,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนผูสู้งอาย ุศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 60 480,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี

  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 26,200                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

2.5 แรงมา้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ

 อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 478,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เตียง 10 155,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 20 138,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนอน  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ผา้เป้ือน  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 6 69,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 5 64,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ อาหาร  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี คนั 4 32,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,135,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 500,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิท่อน า้ตามอาคารจากที่กรองน า้บาดาล ศูนยพ์ฒันาการ

จดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี งาน 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคูระบายน า้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 95,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้อาคารอเนกประสงค ์ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ งาน 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 340,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารนอนหอ้งพีเ่ลี้ยง ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั หอ้ง 1 340,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,103,296,700            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 134,000                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 134,000                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 134,000                   

งบลงทนุ 134,000                   

ครุภณัฑ์ 134,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 134,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลบางปรอก   อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ต าบลบางปรอก   อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3  ต าบลบางปรอก   อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลบางปรอก   

อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 7,500                         

กรมชลประทาน 743,819,200              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 439,234,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 199,234,600              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 199,234,600              

งบลงทนุ 199,234,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,234,600                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 191,721,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุย้ อ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่คลองบางนางจนี อ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ปลายคลองลาดหลมุแกว้ ต าบล

ลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 225,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 54,015,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางสะแก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองสามวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ โซนหก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

พระยาบรรลอื ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้บางสะแก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้กลางคลองระแหงฝัง่ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลระแหง อ าเภอลาด รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางโพธิ์เหนือ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้สายสงิหนาท - สามโคก  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางกระบอื อ าเภอสามโคก รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลองสระ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุง.สถานีสูบน า้จฬุาลงกรณ์ (เก่า - ใหม)่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุง สถานีสูบน า้จฬุาลงกรณ์ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุง .สถานีสูบน า้กลางคลองหกวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหลงัคาคลมุเกยีรม์อเตอรป์ระตูระบายน า้ 

จ านวน 7 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลล าลูกกา 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปรบัภูมทิศันเ์ขือ่นป้องกนัตลิง่ บริเวณ ปตน.

จฬุาลงกรณ์  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมก าแพงกนัน า้ริมคลองรงัสติฯฝัง่ใต ้ช่วงคลอง 

3 - คลอง 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงสูบเก่า-ใหม่ บริเวณประตูน า้จฬุาลงกรณ์  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี รายการ 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานหนา้.สถานีสูบน า้กลางคลองหกวาสาย

ลา่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา

 จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. สปก. 1 คลองส่งน า้ 1 ซา้ย ฝัง่ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนอง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. สหกรณ์ ซอย 18  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลหนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ทรบ. สระเกบ็น า้พระรามเกา้ ฝัง่

คลองระบายน า้ที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. สปก. 2 คลองส่งน า้ 1 ซา้ย ฝัง่ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนอง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ซอยร่วมใจพฒันา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร. 

ปลายคลองระบายน า้ที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ซอยสหกรณ์ 1  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร. 

ปลายคลองระบายน า้ที่ 10  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ 

ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. สปก. 3 คลองส่งน า้ 1 ซา้ย ฝัง่ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนอง รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองระพพีฒันแ์ยกตก กม. 19+730 

ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ล าน า้สามคัคี ซอย 1  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร. 

ปลายคลองระบายน า้ที่ 12  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ 

ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. สปก. 1 คลองส่งน า้ 2 ซา้ย ฝัง่ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ล าน า้สามคัคี ซอย 3  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.

ปากคลองส่งน า้ 2 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบล

บงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.

ปากคลองส่งน า้ 3 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบล

บงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานคอนกรีตขขา้มคลองระพพีฒันแ์ยกตก

 กม. 12+050  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึกาสาม

 อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ทรบ.คลองเปรมประชากร กม.

18+790 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบางพูน อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.

ปากคลองส่งน า้ 6 ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ปตร. กลางคลองระบายน า้ที่ 11  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ปตร.ปากส่งน า้ 9 ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ทรบ. สระเกบ็น า้พระรามเกา้ ฝัง่

คลองระบายน า้ที่ 6  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองระบายน า้ที่ 2  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองระบายน า้ที่ 5  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองระบายน า้ที่ 2  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองระบายน า้ที่ 3  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองระบายน า้ที่ 5  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองส่งน า้ 6 ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองส่งน า้ 8 ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 6 ซา้ย ฝัง่ซา้ย กม. 

16+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองส ีอ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 7 ซา้ย ฝัง่ซา้ย กม. 

17+440  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 8 ซา้ย ฝัง่ซา้ย กม. 1+000

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองส่งน า้ 7 ซา้ย ฝัง่ซา้ย กม. 

17+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.เชยีงรากใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองระบายน า้ที่ 1 กม. 9+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองบางหลวงเชยีงราก โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองเชยีงรากใหญ่  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองเชยีงรากนอ้ย  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองเชยีงรากใหม่  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองสาธารณะ  โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองบา้นพรา้ว  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองใหญ่  โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองบางโพธิ์ใต ้ โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองสะแก  โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองวดัต าหนกั  โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองวดัดอกไม ้ โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองบางหลวง  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทรบ.คลองสะทอ้น โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.สน.คลองยายยุย้ โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทรบ.คลองวดัโคก  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทรบ.คลองบางกฎุทิอง  โครงการ

ชลประทานปทุมธานี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 450,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทรบ.ศาลาแดง โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 9,604,200                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 1

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึกาสาม, อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,463,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 2

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,453,100                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 3

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,074,400                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 4

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองเจด็ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,216,700                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 6

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,373,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 7

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสี ่อ  าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,129,900                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 8

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสาม อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 968,500                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 9

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสอง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 925,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 12,877,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหกวาสายลา่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั รายการ 0 3,124,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอยที่ 12 สาย

ลา่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา รายการ 0 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองคู่ขนาน

พหลโยธนิ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอยที่ 7 สาย

กลาง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลล าผกักูด อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 1,537,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอยที่ 8 สาย

กลาง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลล าผกักูด อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 1,543,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอยที่ 9 สาย

กลาง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลล าผกักูด อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 1,567,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางเตย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก รายการ 0 494,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางโพธิ์ใต ้ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอ

ลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 432,000                      
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ค่าปรบัปรุงโครงการ 7,513,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมบานและก าแพงกนัน า้ ปตร.เปรมเหนือรงัสติ

 ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก าแพงกนัน า้ ปตร. กลางคลองหน่ึง ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 507,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขดุลอกคลองระบายน า้ที่ 1  ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 1,206,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 240,000,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 240,000,000              

งบลงทนุ 240,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปากคลอง 13  ต าบลบงึน า้รกัษ ์ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้กลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. 

จ านวน 2 ช่อง  จงัหวดัปทุมธานี 0 85,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารรบัน า้กลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จ านวน

 1 ช่อง จงัหวดัปทุมธานี 0 75,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 280,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 280,000,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 280,000,000              

งบลงทนุ 280,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 280,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้และสถานีสูบน า้กลางคลองหกวาสายลา่ง 

ระหวา่งคลอง 7-8 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 90,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 190,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้สงิหนาท - สามโคก ต าบลบางกระบอื 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมคนัคลองรงัสติ ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมคนัคลองหกวา ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูก

กา จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 80,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 24,584,600                

การจดัการน า้ชลประทาน 24,584,600                

การจดัการงานชลประทาน 24,584,600                

งบลงทนุ 24,584,600                

ครุภณัฑ์ 7,200,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องเกบ็ขยะอตัโนมตัิ สถานีสูบน า้จฬุาลงกรณ์

 ต าบล ประชาธปิตัย ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 1สถานี สถานี 0 7,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,384,600                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,384,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 14,813,400                   
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทานปทุมธานี 

ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 147,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลบางกระด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 1,813,200                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 576,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 0 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 0 869,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติ

ใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 817,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 3,448,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 892,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,571,200                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื 10 สาย ดว้ยแรงคน โครงการชลประทาน

ปทุมธานี ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระพพีฒันแ์ยกใต ้.โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 653,200                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ที่ 1 .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 0 406,400                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 324,800                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองหกวาสายลา่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี รายการ 0 456,400                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองซอยที่ 11 สายกลางและสายลา่ง .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี รายการ 0 190,400                      

กรมประมง 814,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 34,200                     

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 34,200                     

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 34,200                     

งบลงทนุ 34,200                     

ครุภณัฑ์ 34,200                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 34,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ขนาด 3,100 กรมั 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 34,200                        

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 146,800                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 146,800                   

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 146,800                   

งบลงทนุ 146,800                   

ครุภณัฑ์ 146,800                      
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 146,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ขนาด 2 มลิลลิติร ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 81,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊   ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ  ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 21,800                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 633,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 633,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 633,000                   

งบลงทนุ 633,000                   

ครุภณัฑ์ 633,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 176,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 2 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัขนาด 150 บาร ์ต าบลศาลาครุ อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 

ลติรต่อนาท ี  ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 286,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม (Micro 

Spectrophotometer) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 240,800                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ขนาด 300 ลติร มรีะบบแจง้

เตือนการท างาน ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 46,000                        

กรมปศุสตัว ์ 170,239,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 43,800,000                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 43,800,000                

ตรวจสอบรบัรองคุณภาพสนิคา้ปศุสตัว ์ 43,800,000                

งบลงทนุ 43,800,000                

ครุภณัฑ์ 43,800,000                   
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 43,800,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหป์ริมาณและยนืยนัผลดว้ยหลกัการ 

LC-MS TOF ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ยกชนิดและวดัปริมาณสารตกคา้งยาสตัว ์

 ดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวดัมวล

โมเลกลุแบบ triple quadrupole LC-MS/MS ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 19,800,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,650,000                 

โครงการวจิยัและนวตักรรมดา้นปศุสตัว ์ 1,650,000                 

วจิยัและนวตักรรม 1,650,000                 

งบลงทนุ 1,650,000                 

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอลแบบสะทอ้นเลนสเ์ดี่ยวพรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 85,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 115,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัไนโตเจนเหลวขนาดพกพา ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 1 10,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาสเซลเซยีสส าหรบัเกบ็ซรี ัม่ ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Real-time Ultrasound) 

ส าหรบัวเิคราะหป์ริมาณเน้ือแดงและคุณภาพเน้ือ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 124,739,600              

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 124,739,600              

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 าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 3,977,900                 

งบลงทนุ 3,977,900                 

ครุภณัฑ์ 3,977,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 55,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 27,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์6 ช่อง ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แขวนเสื้อกาวน ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 16,000                        

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 าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,657,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดเน้ือ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแฮมแบบสุญญากาศ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพาสเจอรไ์รส ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโฮโมจไินเซอร ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกครีม ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เนย ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุผลติเนยแขง็ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่มแบบเสยีบปล ัก๊ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี

 จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 22,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 395,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 คิว ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 60 กโิลกรมั ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝาทบึ ความจ ุ1,200 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 75,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 103,623,400              

งบลงทนุ 103,623,400              

ครุภณัฑ์ 103,623,400                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 825,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 10 470,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 108,600                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,832,000                    

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 าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,288,000                    

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 าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 31,075,000                   

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: แพะพ่อพนัธุซ์าเนน ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตวั 12 780,000                      

รายการระดบัที1่: แพะแม่พนัธุซ์าเนน ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตวั 115 7,475,000                    

รายการระดบัที1่: แพะพ่อพนัธุบ์อร ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตวั 50 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: แพะแม่พนัธุบ์อร ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ตวั 300 19,500,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 67,891,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งปิเปตความถีสู่งชนิดแนวตัง้ ความจไุม่นอ้ยกวา่ 

7 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แนวราบซา้ยขวา (Reciprocal shaker) พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 365,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรมั ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลบางกะดี

 อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 34,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศส าหรบัใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ชนิด

เคลือ่นยา้ยได ้ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 87,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านอณุหภูมแิละบนัทกึชนิดตวัเลข (digital 

thermometer with sensor) ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

690 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 706,200                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สเตนเลส 2 ชัน้ ขนาดประมาณ 60x100x90 

เซนติเมตร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 3 29,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วสูงควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊

ชนิดเปลีย่นหวัปัน่ได ้ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 588,500                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็เหลก็ส าหรบัเขน็ท่อแกส๊ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 4 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ช ัง่น า้หนกัไดสู้งสุดไม่

นอ้ยกวา่ 6,200 กรมั พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ช ัง่น า้หนกัไดสู้งสุดไม่

นอ้ยกวา่ 200 กรมั พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 ลติรและ Data 

logger พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดคลืน่ความถีสู่ง ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 30 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 155,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (UV/VIS 

Spectrophotometer) แบบล าแสงคู่ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ เครื่อง 1 860,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่ง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่สกดัตวัอยา่ง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 4 342,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีประเภทไวไฟ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมสารส าหรบังาน PCR ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 ฟตุ 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ0-4 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่กวา่

 1,300 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 1,526,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพษิชนิดก าจดัไอกรด ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30 ลติร 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 209,800                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส 1 ชัน้ ขนาดประมาณ 96x61x90 

เซนติเมตร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูมไิด ้-9 ถงึ

 40 องศาเซลเซยีส พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 4 3,424,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารดว้ยระบบผ่านเฟสของแขง็ พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 360,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื อณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี ตู ้ 4 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ (Vacuum pump) ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเน่ือง สามารถปรบัระดบั

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ระดบั ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 5 99,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 ลติร พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 620,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์3 กระบอกตา ส าหรบัเทคนิค Bright

 Field, Phase Contrast และ Dark Field พรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณ

ภาพความละเอยีดสูง พรอ้มชดุคอมพวิเตอรพ์รอ้มซอฟแวรถ์า่ยภาพ ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สเตนเลส 2 ชัน้ ขนาดประมาณ 51x81x88.5 

เซนติเมตร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอืแพทย ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 4 74,800                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 45 

ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง ช ัง่น า้หนกัไดสู้งสุดไม่

นอ้ยกวา่ 620 กรมั ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออตัโนมตัิ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 194,600                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสาร (Fume Hood) ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 417,300                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดความจ ุ720 ลติร

 ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ความละเอยีดทศนิยม 5 ต าแหน่ง ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 517,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวาง cylinder cup ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแยกสารพนัธุกรรมในแนวนอนพรอ้มระบบจ่าย

กระแสไฟฟ้า ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมปฏกิริิยา PCR (PCR cabinet) ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: ตุม้น า้หนกัมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 200 กรมั 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ยกชนิดเชื้อจลุนิทรียอ์ยา่งละเอยีดดว้ย

เทคนิค MALDI-TOF /TOF CID MS/MS ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งสารปนเป้ือนในอาหารสตัว ์ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัจดุเยอืกแขง็ในน า้นมชนิดวดัไดห้ลายตวัอยา่ง

แบบต่อเน่ือง ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหป์รอทพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,712,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าเจอืจางและจ่ายตวัอยา่งอตัโนมตัิ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,583,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่แขง็ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อในบรรยากาศดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส แบบ

ตัง้พื้น ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 515,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 609,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่ง ขนาด 16 หลมุ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 99,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่กวา่ 

1,300 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดค์วบคุมอณุหภูมสูิงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา

เซลเซยีส ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ(Water bath) ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการถา่ยภาพโครโมโซมอตัโนมตัิพรอ้มโปรแกรม

วเิคราะหจ์ดัเรียงโครโมโซม ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งฟลูออเรสเซนตพ์รอ้มชดุถา่ยรูประบบดจิติอล ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมไิม่นอ้ยกวา่ -80 องศาเซลเซยีส ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 815 ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 1,388,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 7,058,100                 

งบลงทนุ 7,058,100                 

ครุภณัฑ์ 7,058,100                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,058,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบักระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 32,100                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -18 องศาเซลเซยีส แบบนอน ขนาดไม่ต า่กวา่ 15

 คิว ใชเ้กบ็ตวัอยา่งหลงัทดสอบ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี ตู ้ 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียโ์ดยเทคนิค Near 

Infrared Spectroscopy พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหโ์ปรตีนดว้ยหลกัการคอมบสัช ัน่ 

(Combustion) พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 2,500,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9,232,200                 

งบลงทนุ 9,232,200                 

ครุภณัฑ์ 9,232,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,232,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 22 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 10 31,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอาหารสตัว ์ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 8,827,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,773,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,773,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,773,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 1 ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 2,748,000                 

งบลงทนุ 2,748,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,748,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,748,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัปทุมธานี กลา้ 800000 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัปทุมธานี กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 1 

จงัหวดัปทุมธานี กลา้ 400000 408,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัปทุมธานี ไร่ 20 34,000                        

กรมวชิาการเกษตร 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 100,000                   

วจิยัและพฒันา 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) และไอออนของ

สารละลาย ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 100,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 47,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 47,000                     
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เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 47,000                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

คลองหลวง ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,718,400                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 600,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 2 600,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,118,400                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,118,400                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,055,400                 

งบลงทนุ 3,055,400                 

ครุภณัฑ์ 1,778,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง คนั 2 1,696,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 82,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1 จงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1 จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,277,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,277,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารหอพกั 1 พรอ้มดว้ยปรบัปรุง

หอ้งนอนอาคารหอพกั 1 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1 จงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 638,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารหอพกั 2 พรอ้มดว้ยปรบัปรุง

หอ้งนอนอาคารหอพกั 2  ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1 จงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 638,500                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1 จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 4,536,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,536,800                 

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 4,536,800                 

บริหารจดัการ 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถขดุไฮดรอลกิขนาดไม่ต า่กวา่ 150 แรงมา้ ส านกังานการ

ปฏรูิปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม (ศูนยเ์ครื่องจกัรกล) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 4,500,000                    

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปทุมธานี  ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 22,000                        

กรมการขา้ว 644,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 644,400                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 644,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 644,400                   

งบลงทนุ 644,400                   

ครุภณัฑ์ 644,400                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 644,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกล ัน่หาปริมาณไนโตรเจน   ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 644,400                      
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ส านกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน) 163,715,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 95,965,000                

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ประยกุตใ์ช ้ขยายผล และพฒันาตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง 95,965,000                

การจดัแสดงและกจิกรรมพพิธิภณัฑ์ 85,000,000                

งบอดุหนุน 85,000,000                

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ภาพยนตร ์3 มติิ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 นาท ีพระ

อจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 และนวตักรรมเกษตรฯ

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เรื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ภาพยนตรเ์อนิเมช ัน่ 2 มติิ เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 นาท ีต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เรื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สือ่อนิเตอรแ์อคทฟี กจิกรรมการเรียนรูด้จิทิลั สือ่ที่

ทนัสมยั มปีฏสิมัพนัธ ์สรา้งกระบวนการเรียนรูเ้รื่องเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 3,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งพพิธิภณัฑก์ลางแจง้สนองพระราชปณิธาน และ

อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 40,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 35,000,000                   

ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 7,365,000                 

งบอดุหนุน 7,365,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,365,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 7,365,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 3,600,000                 

งบอดุหนุน 3,600,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 3,600,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้ง

การเตบิโตจากภายใน) 38,577,600                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนืและเสริมสรา้งความเขม้แขง็

ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 38,577,600                

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 38,577,600                

งบอดุหนุน 38,577,600                

เงนิเดอืน 38,577,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครฐั อตัรา 0 38,577,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 29,173,000                

เกษตรกรและประชาชนไดร้บัการถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันายกระดบัสามารถ

พฒันาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งย ัง่ยนื 29,173,000                

อ านวยการ 27,211,000                

งบอดุหนุน 27,211,000                

ค่าใชส้อย 18,647,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 18,647,000                   
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ค่าสาธารณูปโภค 8,564,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 0 8,564,000                    

การตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 1,962,000                 

งบอดุหนุน 1,962,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,962,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 1,962,000                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 11,754,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,754,700                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 11,754,700                

บริการดา้นการบนิ 11,754,700                

งบลงทนุ 11,754,700                

ครุภณัฑ์ 7,276,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 900,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตย์กของ ขนาด 3 ตนั (โฟลค์ลฟิท)์  ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 900,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,376,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารและเครื่องช่วยเดนิอากาศ 

GPS/NAV/COM ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ ADF Receiver  ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวทิยสุือ่สารและเครื่องช่วยเดนิอากาศ Audio 

Control Panel ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Integrated Avionics Unit  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 845,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Transponder GTX-33H  ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 331,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยเดนิอากาศ Transponder GTX-328  ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 166,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยติดเครื่องยนตเ์ฮลคิอปเตอร ์ ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 8 3,338,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,478,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,780,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้สนามบนิคลองหลวง  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 2,780,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,697,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถสนามบนิคลองหลวง  ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,697,900                    

กระทรวงคมนาคม 3,057,872,500            

กรมการขนส่งทางบก 1,541,600                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    
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รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบา้น

ฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 1,537,296,400            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,151,000,000            

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 25,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานคลองเปรม - 

สะพานขา้มแม่น า้เจา้พระยาปทุมธานี ตอน 2 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวัหลวง

 จ.ปทุมธานี กม. 8 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,096,000,000            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 96,000,000                

งบลงทนุ 96,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 96,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ทา้ยเกาะ - เสนา จ. กม. 1.7 96,000,000                   

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 1,000,000,000            

งบลงทนุ 1,000,000,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,000,000,000               

รายการระดบัที1่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้น

ตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 11.5 500,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี กม. 11.5 246,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 10.327 254,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้น

ตะวนัตก) ดา้นขวาทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 11.5 500,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี กม. 11.5 246,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 10.327 254,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 36,000,000                

โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล 36,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 36,000,000                

งบลงทนุ 36,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลอง

บางหลวง จ.ปทุมธานี แห่ง 1 36,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 337,293,400              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 46,500,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 46,500,000                

งบลงทนุ 46,500,000                

ครุภณัฑ์ 46,500,000                   

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 46,500,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็แบบถอดประกอบได ้ชนิด DSR. (Double 

Single Reinforced) ความยาว 70 ฟตุ พรอ้มอปุกรณ์และชิ้นส่วนปรบัปรุง

สะพานเหลก็ชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟตุ 

(เดมิ) เป็นสะพานเหลก็แบบ DSR. ความยาว 100 ฟตุ ศูนยส์รา้งและบูรณะ ชดุ 1 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็แบบถอดประกอบได ้ชนิด SSR.(Single 

Single Reinforced) ศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ.ปทุมธานี ชดุ 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 215,920,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 212,520,000              

งบลงทนุ 212,520,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 212,520,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 212,520,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงปทุมธานี กม. 650 72,020,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบั

เชยีงรากนอ้ย ตอน 3 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดบัคลองหลวง - 

ประตูน า้พระอนิทร ์ตอน 1 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกฬีาธูปะเตมยี ์- ต่าง

ระดบัคลองหลวง ตอน 2 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยปีทุมธานี - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย -บางกระส ัน้ จ.ปทุมธานี แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับุรี - คลองระพพีฒัน ์

จ.ปทุมธานี แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง

 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบั

เชยีงรากนอ้ย ตอน 1 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบั

เชยีงรากนอ้ย ตอน 2 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดบัคลองหลวง - 

ประตูน า้พระอนิทร ์ตอน 5 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบั

บางปะอนิ จ.ปทุมธานี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกฬีาธูปเตมยี ์- ล า

ลูกกา ตอน 2 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกฬีาธูปเตมยี ์- ล า

ลูกกา ตอน 3 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกฬีาธูปเตมยี ์- ล า

ลูกกา ตอน 4 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกฬีาธูปเตมยี ์- ล า

ลูกกา ตอน 5 จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,400,000                 

งบลงทนุ 3,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัคลองหลวง (ขาเขา้) 

จ.ปทุมธานี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัคลองหลวง (ขาเขา้) จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

คลองหลวง (ขาเขา้) จ.ปทุมธานี แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 74,873,400                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 73,398,400                

งบลงทนุ 73,398,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,398,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 73,398,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ล าลูกกา - คลอง 16 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ล าลูกกา - คลอง 16 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 307 ตอน สะพานนนทบุรี - บางคู

วดั จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวดัแดง - บาง

บวัทอง ตอน 3 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวั

หลวง ตอน 1 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบวัทอง - บางคูวดั

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัลาดหลมุแกว้

 - แยกนพวงศ ์ตอน 1 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดบัคลองหลวง - 

ประตูน า้พระอนิทร ์จ. ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางกระส ัน้ - ศูนย์

ศิลปาชพีบางไทร และสายทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน ศูนยศิ์ลปาชพีบาง

ไทร - บางพูน จ. พระนครศรีอยธุยา, ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางคูวดั - บางพูน 

ตอน 2 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - 

สะพานขา้มแม่น า้เจา้พระยาปทุมธานี จ. ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานขา้มแม่น า้

เจา้พระยาปทุมธานี - ต่างระดบัลาดหลมุแกว้ ตอน 2 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,994,400                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย และสายทางหลวงหมายเลข 347 ตอน ต่างระดบัเชยีง

รากนอ้ย - บางกระส ัน้ ตอน 1 จ. ปทุมธานี แห่ง 2 1,446,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย และสายทางหลวงหมายเลข 347 ตอน ต่างระดบัเชยีง

รากนอ้ย - บางกระส ัน้ ตอน 2 จ. ปทุมธานี แห่ง 2 1,435,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 38 ตอน ทางยกระดบัอนุสรณ์

สถาน - รงัสติ จ. ปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 4 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 3 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 9 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 10 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 11 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย ตอน 12 จ. ปทุมธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่าง

ระดบัเชยีงรากนอ้ย จ. ปทุมธานี แห่ง 1 20,000,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,475,000                 

งบลงทนุ 1,475,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,475,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,475,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกฬีาธูปะเตมยี ์- 

ต่างระดบัคลองหลวง จ. ปทุมธานี แห่ง 1 1,475,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,003,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,423,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,423,000                 

งบลงทนุ 3,423,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,423,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,423,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วดันาบุญ - คลอง 14 

จ. ปทุมธานี แห่ง 3 1,923,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัลาดหลมุแกว้

 - แยกนพวงศ ์และสายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ ์- บาง แห่ง 2 1,500,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 9,580,000                 

งบลงทนุ 9,580,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,580,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,580,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งและบูรณะ

สะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,519,034,500            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,259,410,000            

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 108,700,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 108,700,000              

งบลงทนุ 108,700,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,700,000                 
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 108,700,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ. กม. 1.015 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสบิสองสายกลาง อ.ล า

ลูกกา จ.ปทุมธานี กม. 1.16 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ล าลูกกา จ. กม. 1 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลมุ

แกว้ จ.ปทุมธานี กม. 0.687 19,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย อ.ลาดหลมุแกว้ จ. กม. 1.46 16,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คูบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ. กม. 1.12 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองหมู อ.หนองเสอื จ. กม. 1.168 16,300,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 153,849,000              

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 153,849,000              

งบลงทนุ 153,849,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,849,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 152,276,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ล าลูกกา อ.ธญับุร,ี 

ล าลูกกา จ.ปทุมธานี กม. 10.408 152,276,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,573,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.

305 - บ.ล าลูกกา อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 0 1,573,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 993,861,000              

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 993,861,000              

งบลงทนุ 993,861,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 993,861,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 957,750,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนว

เหนือ-ใต)้ ตอน NS1 กม. 5.2 227,500,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนว

เหนือ-ใต)้ ตอน NS2 กม. 2.8 265,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนว

เหนือ-ใต)้ ตอน NS3 กม. 4.32 284,500,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนว

เหนือ-ใต)้ ตอน CD Road กม. 2.4 180,750,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 36,111,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชือ่มถนนราช

พฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS1 0 8,258,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชือ่มถนนราช

พฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS2 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชือ่มถนนราช

พฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน NS3 0 11,504,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนต่อเชือ่มถนนราช

พฤกษ ์- ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต)้ ตอน CD Road 0 6,849,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 3,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปท.3007 แยก

ทางหลวงหมายเลข 305 - อนิอนุสร อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 255,124,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 17,912,600                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 17,912,600                

งบลงทนุ 17,912,600                

ครุภณัฑ์ 7,922,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,960,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นแรงดงึของเหลก็ แบบ Universal

 Testing Machine พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 kN 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เครื่อง 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,990,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) แห่ง 1 9,990,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 223,190,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 223,190,000              

งบลงทนุ 223,190,000              

ครุภณัฑ์ 4,950,000                    
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ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,240,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 218,240,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - บา้นวงันอ้ย อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แห่ง 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - เลยีบคลองสบิ ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - บา้นหนองจอก อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา, หนองจอก จ.ปทุมธานี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

อนิอนุสรณ์ อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี กม. 3.5 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้น

คลองบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทุมธานี แห่ง 1 23,630,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 12 ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 24,650,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลยีบ

คลอง 13 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี กม. 3.5 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

หนองหมู (ตอนที่ 1) อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 22,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บา้น

คลองสบิสาม อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บา้น

คลองสบิสาม อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทุมธานี กม. 4.3 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - บา้นคลองสบิสีห่กวา อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี กม. 460 29,750,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 14,021,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,475,000                

งบลงทนุ 12,475,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,475,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,475,000                   

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

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - บา้นคลองสบิสีห่กวา อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหมู อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองแค อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.5021 บา้นคลอง

หน่ึง - บา้นคลองสบิสาม อ.คลองหลวง, หนองเสอื จ.ปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัออก อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัตก อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3261 - บา้นคลองหา้ อ.หนองเสอื, คลองหลวง จ.ปทุมธานี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองจอก อ.ธญับุร,ี ล าลูกกา, หนองเสอื จ. แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปท.3020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 - บา้นคลองบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทุมธานี แห่ง 1 1,975,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทปทุมธานี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,500,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,500,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปท.

1030 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บา้นคูบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปท.

3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองหมู อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปท.

3034 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นหนองแค อ.ธญับุร,ี หนองเสอื จ. แห่ง 1 1,500,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 114,496,600               

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 720,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 720,000                   

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองสี ่หมู่ที่ 7 ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองสี ่หมู่ที่ 5 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองหน่ึง หมู่ที่ 4 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 240,000                      

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 112,371,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 33,610,800                
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โครงการวจิยั พฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 33,610,800                

วจิยั พฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 33,610,800                

งบรายจ่ายอื่น 33,610,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยั พฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรมใน

การจดัการสิง่แวดลอ้ม 0 33,610,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 78,760,800                

การมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 78,760,800                

บริหารและพฒันาหอ้งปฏบิตักิารสิ่งแวดลอ้ม 65,696,200                

งบด าเนินงาน 32,463,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,329,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 708,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 0 223,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,386,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,534,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,514,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 818,200                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 290,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,036,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 137,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 100,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 4,133,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 262,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,632,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 50,000                        

งบลงทนุ 25,047,500                

ครุภณัฑ์ 25,047,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 545,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  านกังานเคลือ่นที่ (ตูค้อนเทรนเนอร)์  ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 545,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,146,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 2 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,570,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 56,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี กลอ้ง 1 14,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,300,000                   

รายการระดบัที1่:  ตูเ้กบ็สารเคมพีรอ้มระบบกรอง ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 3 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งดนิแบบต่อเน่ือง ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลของอากาศ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่:  ปัม๊สุญญากาศ ชนิด Diaphragm ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสุญญากาศ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่สารเคม ีต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ตู ้ 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวเิคราะหก์า๊ซเรือนกระจกในบรรยากาศ 

(Greenhouse Gas Analyzer) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 3,670,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียค์ารบ์อนท ัง้หมด ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 3,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 8,185,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิตัิการและบริการ 0 8,185,000                    

พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรดา้นสิ่งแวดลอ้ม 13,064,600                

งบด าเนินงาน 9,559,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,552,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 362,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 667,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,059,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน คน 0 127,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 756,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 28,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 20,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 2,007,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 51,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 232,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,693,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 30,000                        

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอ    ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั กลอ้ง 1 45,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไฟส าหรบัถา่ยภาพ   ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 55,000                        

งบรายจ่ายอื่น 3,405,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพนกับริหารระดบัสูงดา้น

การจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเรียนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 0 855,000                      

กรมป่าไม ้ 1,405,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,405,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,405,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,405,000                 

งบลงทนุ 1,405,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,405,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,405,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปทุมธานี กลา้ 387000 1,122,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัปทุมธานี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัปทุมธานี ไร่ 3 1,500                         

กระทรวงมหาดไทย 515,226,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 23,599,200                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

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 22,551,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 22,551,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 19,051,200                

งบลงทนุ 19,051,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,051,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,051,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการส านกังานจงัหวดั

ปทุมธานี   ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 19,051,200                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 
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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 148,607,300              

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 68,236,900                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 66,948,900                

การบริหารงานอ าเภอ 66,948,900                

งบลงทนุ 66,948,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,948,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,589,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูบ้ริหารวทิยาลยัการปกครอง อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอธญับุรี แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,069,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและตกแต่งภายในอาคารศูนยพ์ฒันาบุคลากร

ฝ่ายปกครอง อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 54,416,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 486,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 230,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 217,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถบา้นพกัปลดัอ าเภอคลองหลวง แห่ง 1 72,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเสมยีนตราจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกลุม่งานบริหารงานปกครองอ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,289,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัจ่าจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและรัว้ที่วา่การอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 440,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 74,774,600                

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 6,752,500                 

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 6,752,500                 

งบลงทนุ 6,752,500                 

ครุภณัฑ์ 6,752,500                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,752,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ เพือ่ปรบัปรุงและพฒันา

ประสทิธภิาพศูนยต์อบปญัหางานทะเบยีน Call Center ต าบลบงึทองหลาง 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 6,752,500                    

เสริมสรา้งสมรรถนะของอ าเภอในการบริการและแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

68,022,100                

พฒันาสมรรถนะขา้ราชการ 68,022,100                

งบลงทนุ 68,022,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,022,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,022,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาบุคลากรฝ่ายปกครอง หลงั 1 68,022,100                   

กรมการพฒันาชมุชน 78,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 78,000                     

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 78,000                     

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 78,000                     

งบลงทนุ 78,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอลาดหลมุแกว้ ต าบล

ระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 78,000                        

กรมทีด่นิ 445,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 445,000                   
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 445,000                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 445,000                   

งบลงทนุ 445,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 445,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 445,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,470,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 1 ปทุมธานี  ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,970,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 1,970,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 1,970,000                 

งบลงทนุ 1,970,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,970,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,970,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 113,191,500              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 113,191,500              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 113,191,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 113,191,500              

งบลงทนุ 113,191,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,191,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 113,191,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

 ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 376 เมตร แห่ง 1 19,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณวดัไก่เตี้ย หมู่

ที่ 1 ต าบลกระแซง อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 340 เมตร แห่ง 1 19,250,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัศาลา

แดงเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัโบสถ์

 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบอื อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 308 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณหนา้วดัชนิวราราม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 ต าบลบางขะแยง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 95 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดั

ต าหนกั หมู่ที่ 1 ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว แห่ง 1 11,289,600                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณหนา้วดัเจดยีท์อง หมู่ที่ 1 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก 

จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 101 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัสวน

มะม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณวดัสองพีน่อ้ง

 หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว 257 เมตร แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้วดัโพธิ์

เลือ่น หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 10,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 220,835,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 220,217,400              
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,776,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,776,000                

งบอดุหนุน 13,776,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,776,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 13,776,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุซอล ขนาด

กวา้ง 18 เมตร ยาว 30 เมตร และสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 15 

เมตร ยาว 28 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบงึยีโ่ถ เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อ าเภอ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 12 เมตร 

ยาว 22 เมตร โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 หมู่ที่ 15 ต าบลคลองสอง 

เทศบาลเมอืงท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง

13 เมตร ยาว 22 เมตร บา้นคลองสบิสาม หมู่ที่ 5 ต าบลบงึคอไห 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 18 เมตร 

ยาว 36 เมตร บา้นสวนพฒันา หมู่ที่ 4 ต าบลบงึบา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,952,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีาพื้นคอนกรีต 

ขนาดกวา้ง 24 เมตร ยาว 44 เมตร และสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 15 

ยาว 25 เมตร ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ 

บา้นคชสาร หมู่ที่ 3 ต าบลบงึกาสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกาสาม แห่ง 1 2,080,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 17 เมตร ยาว 19 เมตร 

ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ บา้นหนองงู

เหลอืม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองสามวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสามวงั

 อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร  หมู่ที่ 8 ต าบลคลองสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีา ขนาดกวา้ง 

20 เมตร ยาว 24 เมตร และสนามแบตมนิตนั ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 

13 เมตร ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ หมู่ที่

 6 ต าบลบงึบา เทศบาลต าบลหนองเสอื อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,890,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 17,564,000                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 17,564,000                

งบอดุหนุน 17,564,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,564,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 17,564,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 ต าบลคลองสี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสี ่

อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,154,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ต าบลคลองสี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,205,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 986,000                      



48 / 149

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลคลองหก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 ต าบลคลองหา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ถนนเทศสมัพนัธ ์ต าบลบางปรอก เทศบาลเมอืงปทุมธานี อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,440,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นบงึ ต าบลบงึช าออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึ

ช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บริเวณเลยีบถนนบางขนั - หนองเสอื และเลยีบคลองระบาย

น า้ที่ 7 ฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 10 บา้นสอนด ีต าบลบงึช าออ้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,167,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บริเวณเลยีบคลองระบายน า้ที่แปด (ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 4 

บา้นบงึบอนสอง หมู่ที่ 5 บา้นพวงแกว้ หมู่ที่ 6 บา้นพรสวรรค ์และหมู่ที่ 

9 บา้นบงึบอนฝัง่ตะวนัตก ต าบลบงึบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึ แห่ง 1 3,752,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ ถนนเลยีบคลองระบายน า้ที่แปด (ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 7 บา้น 

สปก. หมู่ที่ 8 บา้นศรีสโมสร ต าบลบงึบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึ

บอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 3,744,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,381,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,381,500                 

งบอดุหนุน 1,381,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,381,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,381,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึเขา

ยอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัศิริจนัทาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหก (ศูนยท์ี่ 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงท่าโขลง เทศบาลเมอืงท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงคลองหลวง1 (หมู่บา้นไวทเ์ฮาส)์ เทศบาลเมอืงคลองหลวง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางเดื่อ 

เทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดันาวง เทศบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเอื้อ

อาทรบางคูวดั เทศบาลเมอืงบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน

พริกไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางพูน ศูนยท์ี่ 1 (สุข)ี เทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางขะแยง เทศบาลต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฉาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฉาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบาง

หลวง  อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ไม ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ไม ้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองพระอดุม เทศบาลต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแหง องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแหง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลระแหง เทศบาลต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา  อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาด

สวาย 3 เทศบาลเมอืงลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เคหะ

วดัประชมุราษฎรพ์ฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสง

ส่องหลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คูคต 

เทศบาลเมอืงคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 3 

เทศบาลเมอืงล  าสามแกว้ อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

เตยนอก เทศบาลต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสามโคก เทศบาลต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นพรตัน์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เจริญบุญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสามวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

สามวงั อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยัยกิา

ราม เทศบาลต าบลธญับุรี อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสนัน่รกัษ ์1  เทศบาลเมอืงสนัน่รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารต าบลคลองสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารต าบลคลองสี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนนครรงัสติ เทพ

ธญัญะอปุถมัภ ์เทศบาลนครรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบงึยีโ่ถ 1 เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงสนัน่รกัษ ์1 เทศบาลเมอืงสนัน่รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลคลองพระ

อดุม เทศบาลต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงคูคต เทศบาลเมอืงคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 

เทศบาลเมอืงลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาล

เมอืงล  าสามแกว้ เทศบาลเมอืงล  าสามแกว้ อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าลูกกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าลูกกา อ าเภอล า ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 24,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 24,000,000                

งบอดุหนุน 24,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 2 24,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 2 24,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาด คนั 2 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ไม ้อ าเภอ คนั 2 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงล  าสามแกว้ อ าเภอล าลูกกา คนั 2 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองเสอื อ าเภอหนองเสอื คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกาสาม คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 163,495,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 1,700,000                 

งบอดุหนุน 1,700,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืใหก้ารรกัษาดว้ยความเยน็ ศูนยก์ารแพทย์

และฟ้ืนฟูบงึยีโ่ถ เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที3่: เครื่องถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล ศูนย์

การแพทยแ์ละฟ้ืนฟูบงึยีโ่ถ เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,200,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 121,409,000              

งบอดุหนุน 121,409,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,409,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 121,409,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.50-010 สายถนนวดัเกตุประภา หมู่ที่ 9-14 ต าบลค าพรอ้ย

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,415 เมตร หนา 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 7,597,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบาย

น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.25-002 สายถนน

ซอยคลองสี ่2 (สุนทรจดัสรร 1) หมู่ที่ 6 ต าบลคลองสี ่กวา้ง 6 เมตร ยาว

 480 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน า้ขนาด เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

0.40 เมตร พรอ้มบ่อพกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลอง สาย 1 3,803,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปท.ถ.33-003 สายถนนซอยอ่อนหริญั บา้นสหกรณ์พฒันา หมู่ที่ 5 

ต าบลนพรตัน ์กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 2,138,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปท.ถ. 49-002 สายถนนเสน้ทางลดัหมู่ 1 ไปหมู่ 6 บา้นคลองสบิสี ่

ต าบลบงึคอไห กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูก สาย 1 3,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.64-001 สายถนนเลยีบคลองแอล 12 - 13  บา้นหนองสาม

วงั หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 4) ต าบลหนองสามวงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,205 เมตร

 หนา 0.20 เมตร พรอ้มทางจกัรยาน 2 ขา้ง กวา้งขา้งละ 1.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 9,140,000                    



53 / 149

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้ม

ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.12-001 สายถนน

เลยีบคลองเกาะเกรียง บา้นปลายบวั หมู่ที่ 1 ต าบลบางคูวดั มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 3,400 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงบางคูวดั อ าเภอเมอืง สาย 1 8,575,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.4-0008 สายถนนซอยเทพกญุชร 42 หมู่ที่ 14 ต าบล

คลองหน่ึง กวา้ง 11 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1.50 เมตร เทศบาลเมอืงท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั สาย 1 4,668,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปท.ถ.24-001 สายถนนเลยีบคลองระบายน า้ที่สาม (ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 7

 และหมู่ที่ 8 ต าบลคลองสาม จ านวน 2 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

11,371 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปท.ถ.24-001 สายถนนเลยีบคลองระบายน า้ที่สาม (ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 8

 และหมู่ที่ 9 ต าบลคลองสาม กวา้ง10 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.20 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั สาย 1 9,945,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ปท.ถ 27-008 สายถนนซอยสุทธพินัธ ์หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหา้ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ51-016 สายถนนซอยปฏรูิป 11 บา้นหนองนาค หมู่ที่

 7 ต าบลบงึช าออ้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 3,732,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.51-005 สายซอยหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง บา้น

ปทุมทรพัย ์หมู่ที่ 4 ต าบลบงึช าออ้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั สาย 1 1,716,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.54-002 สายถนนซอยจนัทรไ์พศรี ฝัง่เหนือ ฝัง่ใต ้บา้น

แสงมณี หมู่ที่ 3 ต าบลบงึบา กวา้ง 7.30 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 9,810,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.15-001 ถนนเลยีบคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ 

(ฝัง่ทศิใต)้ ช่วงคลองซอยที่ 3 ถงึคลองซอยที่ 4 หมู่ที่ 1 ต าบลบงึยีโ่ถ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ สาย 1 6,840,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.12-001 สายถนนซอยบา้นสามเรือน บา้นสามเรือน 

หมู่ที่ 4 ต าบลคลองควาย กวา้ง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอ้มปรบัปรุงซอ่มแซมรางระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

ควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 2,136,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มวางท่อระบาย

น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ. 6-0160 สายถนน

ซอยพหลโยธนิ 111 ชมุชนกรุงเทพเมอืงใหม่ ต าบลประชาธปิตัย ์กวา้ง 16

 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80 เมตร พรอ้มบ่อพกั เทศบาลนคร สาย 1 3,332,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.48-012 สายถนนซอย 4 บา้นปฏรูิป หมู่ที่ 9 ต าบลบงึกา

สาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 4,630,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.52-003 สายถนนบา้นปากคลองหกวา-หนองจอก

 บา้นคลองหกวา หมู่ที่ 22 ต าบลบงึทองหลาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,440 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล า สาย 1 2,424,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.25-0063 สายถนนเลยีบคลองระบายน า้ที่สี ่ฝัง่

ตะวนัตก หมู่ที่ 6,7,8,9 ต าบลคลองสี ่กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 9,948,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ปท.ถ.27-011 ซอยเอมบางเตย หมู่ที่ 5 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,600 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั สาย 1 3,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.28-003 สายถนนเลยีบคลองบางโพธิ์ฝัง่ตะวนัตกดา้นเหนือ

 บา้นคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4 และบา้นคลองบางเตย หมู่ที่ 5 ต าบลคูขวาง 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,875 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั สาย 1 5,116,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ปท.ถ.28-0012 สายถนนซอยคูขวาง 1 บา้นคลองบางหลวง หมู่ที่

 1 ต าบลคูขวาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,480 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคูขวาง อ าเภอลาด สาย 1 1,960,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 12,129,200                

งบอดุหนุน 12,129,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,129,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงคลองหลวง เทศบาล

เมอืงคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ไม ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบางพูน ศูนยท์ี่ 2 

(สนิธร) เทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

หก (ศูนยท์ี่ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 28,257,700                

งบอดุหนุน 28,257,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,257,700                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

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 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงคูคต เทศบาลเมอืงคูคต อ าเภอ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา

 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 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 โรงเรียนมธัยมนครรงัสติ เทศบาลนครรงัสติ อ าเภอ หลงั 1 7,909,500                    

กระทรวงยตุธิรรม 68,095,100                

กรมคุมประพฤติ 639,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 639,200                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 639,200                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 639,200                   

งบลงทนุ 639,200                   

ครุภณัฑ์ 277,200                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดลาดหลมุแกว้  ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 10 ลติร ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดลาดหลมุแกว้ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั ใบ 2 7,800                         

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วแกส๊ ขนาด 10 ลติร ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู ้

ติดยาเสพติดลาดหลมุแกว้ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั ใบ 2 14,400                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดลาดหลมุแกว้   ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 20 240,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 362,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 362,000                      

รายการระดบัที1่: ถมดนิบริเวณรัว้ภายในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพ

ติดลาดหลมุแกว้  ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 362,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 55,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 55,700                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 55,700                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 55,700                     

งบลงทนุ 55,700                     

ครุภณัฑ์ 55,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,900                         

กรมราชทณัฑ์ 17,040,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,589,000                 

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 2,589,000                 

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 2,589,000                 

งบลงทนุ 2,589,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,589,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,589,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพยาบาลชัน้เดยีว ขนาด 9 x 12 ม. พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ  สถานกกัขงักลางจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 2,589,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,615,900                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 10,615,900                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 10,615,900                

งบลงทนุ 10,615,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,615,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,739,500                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ  ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง หลงั 1 5,739,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,876,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง ทณัฑสถาน

บ าบดัพเิศษหญงิ  ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,734,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

ธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,141,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,835,500                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 3,746,500                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 3,746,500                 

งบลงทนุ 3,746,500                 

ครุภณัฑ์ 3,746,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,491,500                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง ทณัฑ

สถานวยัหนุ่มกลางกลาง  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 500 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ  

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 60 480,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ  

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 15 127,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ  ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 10 55,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ  ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 10 79,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 10 95,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

จงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 35,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีทณัฑสถานบ าบดัพเิศษจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค  ทณัฑสถานบ าบดั

พเิศษหญงิ  ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 85,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 89,000                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 89,000                     

งบลงทนุ 89,000                     

ครุภณัฑ์ 89,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอร ์เรือนจ าอ าเภอธญับุรี  ต าบลรงัสติ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 100 89,000                        

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ 34,134,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 34,134,900                

ผลการตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ 34,134,900                

การตรวจพสูิจนแ์ละวเิคราะหด์า้นนิตวิทิยาศาสตร์ 34,134,900                

งบลงทนุ 34,134,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,134,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,134,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถาบนันิติวทิยาศาสตร ์ พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 34,134,900                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 16,224,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 16,224,900                

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 16,224,900                

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 16,224,900                

งบลงทนุ 16,224,900                

ครุภณัฑ์ 4,224,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,224,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าอตัโนมตัิ (UPS) ขนาดไม่ต า่กวา่ 60 

KVA และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดไม่ต า่กวา่ 220 KVA ต าบล

คูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 4,224,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการ พรอ้ม

ระบบสาธารณูปโภค ส านกังาน ปปส.ภ.1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุ

แกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 12,000,000                   

กระทรวงแรงงาน 2,010,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 35,800                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,800                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 1,065,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 743,100                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 128,100                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 22,100                     

งบด าเนินงาน 22,100                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 6,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 7,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

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 322,600                   
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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 266,000                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 252,500                   

งบด าเนินงาน 252,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 249,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 246,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 246,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 909,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 909,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 909,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลสวน

พริกไทย อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 61,000                     

งบลงทนุ 61,000                     

ครุภณัฑ์ 61,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 61,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 32,400                        

กระทรวงวฒันธรรม 201,755,800               

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 340,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 340,500                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 340,500                   

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 340,500                   

งบลงทนุ 340,500                   

ครุภณัฑ์ 340,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 340,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 4 103,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี  

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 3 23,100                        

กรมศิลปากร 192,738,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 192,738,900              

โครงการศูนยส์รา้งสรรคแ์ละพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 192,738,900              

ส่งเสริมและสนบัสนุนแหลง่มรดกศิลปวฒันธรรม อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์และการ

บริการใหไ้ดม้าตรฐาน 192,738,900              
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งบลงทนุ 192,738,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 192,738,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 192,738,900                 

รายการระดบัที1่: อาคารคลงักลางเกบ็โบราณวตัถ ุต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 130,637,500                 

รายการระดบัที1่: ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลงักลางเกบ็

โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 62,101,400                   

กรมส่งเสริมวฒันธรรม 8,676,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 8,676,400                 

แหลง่เรียนรูท้างวฒันธรรมไดร้บัการพฒันาและเผยแพร่ 8,676,400                 

พฒันาแหลง่เรียนรู ้บคุลากรและใหบ้ริการทางวฒันธรรม 8,676,400                 

งบลงทนุ 8,676,400                 

ครุภณัฑ์ 442,900                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 442,900                      

รายการระดบัที1่: คอนเทนเนอรส์  าเร็จรูปพรอ้มชัน้วางของ ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 442,900                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,233,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,233,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ ระบบสุขาภบิาลและสิง่อ  านวยความ

สะดวกส าหรบัผูพ้กิาร หออคัรศิลปิน ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง รายการ 1 8,233,500                    

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4,977,262,500            

ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,000,000                 

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแผน 4,000,000                 

การจดัท านโยบายและแผนของกระทรวง รวมท ัง้การตดิตามผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานในสงักดั 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้ดา้นทศิใต ้ภายในเทคโนธานี ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 4,000,000                    

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 4,288,488,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 121,477,800              

โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 121,477,800              

การเร่งการเตบิโต (Accerelation) ของผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายเดมิใหม้อีตัรา

เพิม่ของรายไดร้ะดบัสูงในสาขาทีส่นบัสนุนนวตักรรมในเมอืงนวตักรรมอาหาร 17,477,800                

งบอดุหนุน 17,477,800                

ค่าใชส้อย 17,477,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการเร่งการเติบโตของผูป้ระกอบการ

เทคโนโลยรีายเดมิ ใหม้อีตัราเพิม่ของรายไดร้ะดบัสูงในสาขาที่สนบัสนุน

นวตักรรมในเมอืงนวตักรรมอาหาร 0 17,477,800                   

สนบัสนุนการพฒันากระบวนการผลติ/ผลติภณัฑใ์หมร่่วมกบัภาคอตุสาหกรรมอาหาร 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

ค่าใชส้อย 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันากระบวนการผลติ/ผลติภณัฑ์

ใหม่ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมอาหาร 0 15,000,000                   

เสริมสรา้งความเขม้แขง็ศูนยก์ลางบริการ สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑม์ลูค่าสูงใน

เมอืงอตุสาหกรรมอาหาร 89,000,000                

งบอดุหนุน 89,000,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 89,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบครุภณัฑเ์สริมสรา้งความเขม้แขง็ศูนยก์ลางบริการ 

สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑม์ูลค่าสูงในเมอืงอตุสาหกรรมอาหาร ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 89,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 40,880,000                

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri – Map) 40,880,000                

บูรณาการขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร 40,880,000                

งบอดุหนุน 40,880,000                

ค่าใชส้อย 40,880,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบับูรณาการขอ้มูลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

ใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร 0 40,880,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 597,593,600              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย (Innovation and 

Technology Assistance Program : ITAP) 500,000,000              

สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 500,000,000              

งบอดุหนุน 500,000,000              

ค่าใชส้อย 500,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีอง

อตุสาหกรรมไทย 0 500,000,000                 

โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมใหม ่(Startup Voucher) 64,000,000                

สรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลยนีวตักรรม 64,000,000                

งบอดุหนุน 64,000,000                

ค่าใชส้อย 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลยี 0 64,000,000                   

โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 4,093,600                 

สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 4,093,600                 

งบอดุหนุน 4,093,600                 

ค่าใชส้อย 4,093,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ดา้น

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 0 4,093,600                    

โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์ม่เพาะและพฒันานกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและ

นวตักรรมใหม่ 8,000,000                 

ยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์ม่เพาะเพือ่ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการใหม่ 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่ม

เพาะเพือ่ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการใหม่ 0 5,000,000                    

พฒันานกัลงทนุเพือ่ธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ 3,000,000                 
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งบอดุหนุน 3,000,000                 

ค่าใชส้อย 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกจินวตักรรมเกดิ 0 3,000,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของอตุสาหกรรมไทย 15,500,000                

พฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของภาคอตุสาหกรรมไทย 15,500,000                

งบอดุหนุน 15,500,000                

ค่าใชส้อย 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑ{์{LF}}ฮาลาลของภาคอตุสาหกรรมไทย 0 15,500,000                   

โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน (Capability Maturity Model 

Integration : CMMI) 6,000,000                 

สนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) 6,000,000                 

งบอดุหนุน 6,000,000                 

ค่าใชส้อย 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 6,000,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,684,000,000            

โครงการขบัเคลือ่นบญัชนีวตักรรมไทย 4,000,000                 

ขบัเคลือ่นบญัชนีวตักรรมไทย 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 

ค่าใชส้อย 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: บญัชนีวตักรรมไทย 0 4,000,000                    

โครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 120,000,000              

พฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 120,000,000              

งบอดุหนุน 120,000,000              

ค่าใชส้อย 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 0 120,000,000                 

โครงการวจิยัมุง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 87,000,000                

วจิยัและพฒันามุง่เป้า 87,000,000                

งบอดุหนุน 87,000,000                

ค่าใชส้อย 87,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันามนัส าปะหลงั 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันาดา้นคมนาคมขนส่งระบบราง 0 52,000,000                   

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานทีส่  าคญั 185,000,000              

วจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานทีส่  าคญั 185,000,000              

งบอดุหนุน 185,000,000              

ค่าใชส้อย 185,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานดา้น 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานดา้น 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานดา้น 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยฐีานดา้นนาโน 0 50,000,000                   

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 568,000,000              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 568,000,000              

งบอดุหนุน 568,000,000              

ค่าใชส้อย 568,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเมลด็พนัธุ์ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่การเกษตร 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาดา้นการผลติสตัวแ์ละ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาอาหารเพือ่อนาคต 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันามอเตอรแ์ละระบบควบคุม 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเซนเซอรแ์ละระบบสมอง 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งอตุสาหกรรมยาน

ยนตส์มยัใหม่ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยพีลงังานเพือ่

การผลติ กกัเกบ็ และส่งกระแสไฟฟ้า เพือ่ใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาประสทิธภิาพทรพัยากร 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาชวีเคมภีณัฑแ์ละเชื้อเพลงิ

ชวีภาพ (Biochemicals & Biofuels) 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพ

 และคุณภาพชวีติ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการประยกุตใ์ช ้

งานดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิข ัน้สูงดว้ยเทคโนโลยฐีาน ROS (Robot 

Operating System) 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ

พลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยพีลงังานใหม่ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันานวตักรรมขอ้มูลและการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัและอปุกรณ์ 0 25,000,000                   

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 123,000,000              

วจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 123,000,000              

งบอดุหนุน 123,000,000              

ค่าใชส้อย 123,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เตรียม

ความพรอ้มป้องกนัโรคอบุตัิใหม่ อบุตัิซ  า้ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทาง

การแพทยเ์พือ่การดูแลสุขภาพ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัวจิยัและพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มที่ยงัยนื 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการบริหารจดัการความหลากหลายทาง 0 37,000,000                   

โครงการจดัต ัง้สถาบนัวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 597,000,000              

จดัต ัง้ศูนยช์วีนวตักรรมและวศิวกรรมชวีภาพ 471,000,000              

งบอดุหนุน 471,000,000              

ค่าใชส้อย 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 1 30,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 421,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบครุภณัฑศู์นยช์วีนวตักรรมและวศิวกรรมชวีภาพ  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 421,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่และครุภณัฑส่์วนประกอบพื้นที่ศูนยช์วีน

วตักรรมและวศิวกรรมชวีภาพ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั แห่ง 1 20,000,000                   

จดัต ัง้ศูนยว์จิยัและพฒันาวทิยาศาสตรก์ารค านวณ 46,000,000                

งบอดุหนุน 46,000,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่ศูนยว์จิยัและพฒันาวทิยาศาสตรก์าร

ค านวณ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 46,000,000                   

จดัต ัง้ศูนยว์จิยัและพฒันาระบบไซเบอร-์กายภาพ 80,000,000                

งบอดุหนุน 80,000,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบครุภณัฑศู์นยว์จิยัและพฒันาระบบไซเบอร-์กายภาพ

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 80,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 257,000,000              

ส่งเสริมการถา่ยทอดเทคโนโลยี 90,000,000                

ส่งเสริมการถา่ยทอดเทคโนโลยี 90,000,000                

งบอดุหนุน 90,000,000                

ค่าใชส้อย 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 90,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัรบัรองโครงการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลย ีเพือ่ใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัส่งเสริมงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชนเ์ชงิ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการขยายผลและถา่ยทอดเทคโนโลยี

เกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm) 0 75,000,000                   

ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 5,000,000                 

ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

ค่าใชส้อย 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสรา้งความตระหนกัและส่งเสริมการ

เรียนรูส้าระที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นวจิยัมุ่งเนน้ และอตุสาหกรรม 

S-Curves ของประเทศแก่เด็กและเยาวชน 0 5,000,000                    

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 162,000,000              

บริการวชิาการ วเิคราะห ์ทดสอบ 162,000,000              

งบอดุหนุน 162,000,000              

ค่าใชส้อย 57,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 57,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการดูแลโครงสรา้งพื้นฐานวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบริการวชิาการและทดสอบและขอ้มูล

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 32,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000,000                 

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์สริมสรา้งขดีความสามารถการวจิยัเพือ่ตอบ

โจทยป์ระเด็นมุ่งเนน้ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบครุภณัฑศู์นยท์ดสอบผลติภณัฑเ์ครื่องใชใ้นบา้นและ

เซรามกิอตุสาหกรรม ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 185,498,800              

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 154,998,800              

พฒันาเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก (EECi) 114,998,800              

งบอดุหนุน 114,998,800              
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ค่าใชส้อย 114,998,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 114,998,800                 

พฒันาระบบเกษตรอจัฉริยะ (Smart Agriculture) 40,000,000                

งบอดุหนุน 40,000,000                

ค่าใชส้อย 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 40,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 10,500,000                

ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ยกระดบัการผลติ ในทุ่งกลุารอ้งไห ้ 10,500,000                

งบอดุหนุน 10,500,000                

ค่าใชส้อย 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 10,500,000                   

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบริหาร

จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ 20,000,000                

ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่เสริมสรา้งความเขม้แขง็ภาคการเกษตร 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

ค่าใชส้อย 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 20,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,233,646,000            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 1,233,646,000            

บคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 1,233,646,000            

งบอดุหนุน 1,233,646,000            

เงนิเดอืน 1,233,646,000               

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 1,233,646,000               

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 168,392,600              

การบริหารและใชป้ระโยชนอ์ทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 168,392,600              

การบริหารและใชป้ระโยชนอ์ทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 168,392,600              

งบอดุหนุน 168,392,600              

ค่าตอบแทน 46,382,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐั 0 46,382,900                   

ค่าใชส้อย 71,311,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 0 71,311,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 271,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการบา้นวทิยาศาสตรส์ริินธร 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: แผนงานอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 0 61,040,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 50,698,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 50,698,700                   

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ 505,901,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 53,031,400                

โครงการพฒันาความสามารถผูป้ระกอบการไปสู่อตุสาหกรรมศกัยภาพ 5,042,000                 

การพฒันาความสามารถดา้นการวดัไฟฟ้าแรงสูงแบบ On-site เพือ่อตุสาหกรรมผลติ

หมอ้แปลงไฟฟ้า 5,042,000                 

งบอดุหนุน 5,042,000                 

ค่าใชส้อย 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การพฒันาความสามารถผูป้ระกอบการไปสู่

อตุสาหกรรมศกัยภาพ 0 1,542,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่การพฒันาความสามารถผูป้ระกอบการ

ไปสู่อตุสาหกรรมศกัยภาพ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 3,500,000                    

โครงการพฒันามาตรฐานการวดัสู่การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบอาหารเพือ่

คุณภาพชวีติและเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 3,096,000                 

การพฒันามาตรฐานการวดัสู่การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัทิดสอบอาหารเพือ่

คุณภาพชวีติและเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 3,096,000                 

งบอดุหนุน 3,096,000                 

ค่าใชส้อย 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การพฒันามาตรฐานการวดัสู่การพฒันา

ศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการทดสอบอาหารเพือ่คุณภาพชวีติและเศรษฐกจิที่ย ัง่ยนื 0 3,096,000                    

โครงการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนตสู่์อตุสาหกรรม 

4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 1,661,700                 

ยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนตสู่์อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ย

เทคโนโลยมีาตรวทิยา 1,661,700                 

งบอดุหนุน 1,661,700                 

ค่าใชส้อย 1,661,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนตสู่์อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 0 1,661,700                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอาหารแปรรูปและขา้วหอมมะลไิทยใหป้ลอดภยัดว้ย

มาตรวทิยา 831,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติอาหารแปรรูปและขา้วหอมมะลไิทยใหป้ลอดภยัดว้ยมาตร

วทิยา 831,400                   

งบอดุหนุน 831,400                   

ค่าใชส้อย 681,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ การขนส่ง การ

ผลติอาหารแปรรูปและขา้วหอมมะลไิทย ใหป้ลอดภยัดว้ยมาตรวทิยา 0 681,400                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ การขนส่ง 

การผลติอาหารแปรรูปและขา้วหอมมะลไิทย ใหป้ลอดภยัดว้ยมาตรวทิยา 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 150,000                      

โครงการพฒันาศกัยภาพอาหารฮาลาลเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางอตุสาหกรรมอาหาร

ฮาลาลโลก 1,445,000                 

การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบอาหารสู่มาตรฐานฮาลาลสากลเพือ่รองรบั

การเป็นศูนยก์ลางอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก 1,445,000                 

งบอดุหนุน 1,445,000                 

ค่าใชส้อย 1,445,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตัิการทดสอบ

อาหารสู่มาตรฐานฮาลาลสากลเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางอตุสาหกรรม 0 1,445,000                    

โครงการพฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรม

ศกัยภาพยานยนตส์มยัใหม่ 25,057,000                

 พฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมศกัยภาพ

ยานยนตส์มยัใหมส่ าหรบักลุ่มผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ กลุ่มเครื่องยนตต์วัถงัและ

ชิ้นส่วนยานยนต ์และกลุ่มผลติภณัฑไ์ฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 25,057,000                

งบอดุหนุน 25,057,000                



68 / 149

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

ค่าใชส้อย 7,365,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการขดีความสามารถทางการวดั

เพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมศกัยภาพยานยนตส์มยัใหม่ 0 7,365,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 17,692,000                   

รายการระดบัที1่:  ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่

เพิม่ความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมศกัยภาพยานยนตส์มยัใหม่ ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 17,692,000                   

โครงการพฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 937,500                   

พฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 937,500                   

งบอดุหนุน 937,500                   

ค่าใชส้อย 557,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการพฒันาขดีความสามารถ

ทางการวดัเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 0 557,500                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันาขดีความสามารถทางการวดัเพือ่

สนบัสนุนอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 3 380,000                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพฝีมอืแรงงานดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยาเพือ่น าไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 14,960,800                

เพิม่ศกัยภาพฝีมอืแรงงานดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยาเพือ่น าไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 14,960,800                

งบอดุหนุน 14,960,800                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 14,960,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพิม่ศกัยภาพฝีมอืแรงงานดว้ยเทคโนโลยี

มาตรวทิยาเพือ่น าไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 17 14,960,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 5,837,400                 

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สู่

อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 5,837,400                 

การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ดว้ย

เทคโนโลยมีาตรวทิยา 5,837,400                 

งบอดุหนุน 5,837,400                 

ค่าใชส้อย 5,837,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 0 5,837,400                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 57,258,500                

โครงการพฒันานาฬกิาอะตอมเชงิแสง 5,530,900                 

พฒันานาฬกิาอะตอมเชงิแสงดว้ยไอออนเยน็ของธาต ุYtterbium 5,530,900                 

งบอดุหนุน 5,530,900                 

ค่าใชส้อย 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการพฒันานาฬกิาอะตอมเชงิ

แสงดว้ยไอออนเยน็ของธาตุ Ytterbium 0 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,530,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันานาฬกิาอะตอมเชงิแสงดว้ยไอออน

เยน็ของธาตุ Ytterbium ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 3 4,530,900                    

โครงการพฒันามาตรฐานการวดัแรงดนัไฟฟ้าความถีต่  า่ระดบัปฐมภูมิ 3,639,000                 

ตดิต ัง้และสถาปนาระบบการวดัแรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสนั (Josephson effect)

 เป็นมาตรฐานปฐมภูมกิารวดัทางดา้นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงของประเทศ 3,639,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

งบอดุหนุน 3,639,000                 

ค่าใชส้อย 1,884,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการมาตรฐานการวดั

แรงดนัไฟฟ้าความถีต่  า่ระดบัปฐมภูมดิว้ยปรากฏการณ์โจเซฟสนั 0 1,884,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันามาตรฐานการวดัแรงดนัไฟฟ้า

ความถีต่  า่ระดบัปฐมภูมดิว้ยปรากฏการณ์โจเซฟสนั (Josephson effect) 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,755,000                    

โครงการพฒันานวตักรรมทางการวดัดา้นมติเิพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมยคุใหม่ 5,790,000                 

พฒันานวตักรรมทางการวดัดา้นมติทิีห่ลากหลายและมคีวามแมน่ย าสูงเพือ่รองรบัการ

พฒันาอตุสาหกรรมยคุใหม่ 5,790,000                 

งบอดุหนุน 5,790,000                 

ค่าใชส้อย 2,205,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการนวตักรรมทางการวดัดา้น

มติิที่หลากหลายและมคีวามแม่นย าสูงเพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมยคุ 0 2,205,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,584,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันานวตักรรมทางการวดัดา้นมติิที่

หลากหลายและมคีวามแม่นย าสูงเพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมยคุใหม่

 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,584,500                    

โครงการจดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑ์ 12,989,600                

จดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑท์ีไ่มม่มีาตรฐานและผลติภณัฑ์

นวตักรรมเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมทีพ่ฒันาอยา่งรวดเร็ว 12,989,600                

งบอดุหนุน 12,989,600                

ค่าใชส้อย 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการจดัต ัง้หอ้งปฏบิตัิการ

วเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑท์ี่ไม่มมีาตรฐานและผลติภณัฑน์วตักรรม 0 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,589,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่จดัต ัง้หอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหแ์ละ

ทดสอบผลติภณัฑท์ี่ไม่มมีาตรฐานและผลติภณัฑน์วตักรรม ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 3 12,589,600                   

โครงการพฒันาคู่มอืการตรวจประเมนิทางเทคนิค 4,309,000                 

พฒันากระบวนการในระบบการตรวจประเมนิเพือ่การรบัรองเพือ่สนบัสนุนโครงสรา้ง

พื้นฐานทางระบบคุณภาพ (NQI) ของประเทศ 4,309,000                 

งบอดุหนุน 4,309,000                 

ค่าใชส้อย 4,309,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่พฒันาโครงการกระบวนการในระบบการ

ตรวจประเมนิเพือ่การรบัรอง เพือ่สนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานทางระบบ 0 4,309,000                    

โครงการพฒันามาตรฐานการวดัแหง่ชาตดิา้นความเร็วลม 25,000,000                

พฒันามาตรฐานการวดั การทดลองเครื่องมอืวดัและระบบการวดัความเร็วลม 25,000,000                

งบอดุหนุน 25,000,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันามาตรฐานการวดัความเร็วลมของ

ประเทศ ในพสิยัการวดั (0.1-40) เมตร/วนิาท ีโดยม ีCMC 0.5% ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 4 25,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 177,166,900              

โครงการจดัหาอปุกรณ์เครื่องมอืมาตรฐานทางเคมแีละชวีภาพ 90,868,000                
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จดัหาอปุกรณ์เครื่องมอืมาตรฐานทางเคมแีละชวีภาพส าหรบัพฒันาวธิกีารวดั 90,868,000                

งบอดุหนุน 90,868,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 90,868,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณคารบ์อนในฝุ่ นละอองอากาศ 

(Carbonaceous aerosol measurement system) ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสภาพน าไฟฟ้า (Conductivity system) ส าหรบั 

low conductivity samples ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 1,823,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟี - แทนเด็มแมสสเปค สเปค

โทรมเิตอร ์(GC-MS/MS) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์นุภาคขนาดนาโนเมตร (Zetasizer 

Nano) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์รอทแบบฟลูออเรสเซนท ์ (Mercury 

Analyzer แบบ Fluorescence) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ตูค้วบคุมอณุหภูม ิและความชื้น (Climatic chamber) 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,199,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัดทิอฟ แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Matrix-Assisted

 Laser Desorption/Time of flight) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบการวเิคราะหห์าปริมาณออิอน (Ion 

chromatography system) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 8,294,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าดชันีหกัเหของแสงแบบอตัโนมตัิ (Automatic

 refractometer) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุท่อกา๊ซ (Automation Weighing System) เครื่องช ัง่ 

(Balance 26 Kg) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหต์วัอยา่งอนิทรียเ์คมแีละอปุกรณ์ประกอบ (Set

 of instrument and accessories for organic compound 

measurement) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมศกัยไ์ฟฟ้า (Potentiostat) ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,962,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรดด่างและโพรบวดัอณุหภูม ิ(pH 

meter and Thermometer probe) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารดว้ยของไหลวกิฤตยิง่ยวด (Supercritical

 Fluid Extraction (SFE)) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส าหรบัการผลติวสัดุอา้งองิ (RM production 

instruments) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 6 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High 

Performance Liquid Chromatography) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณกา๊ซโอโซน (Ozone measurement 

system) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,000,000                    

โครงการปรบัปรุงอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นเคมี 4,298,900                 

ปรบัปรุงเพิม่เตมิระบบประกอบอาคารของอาคารพฒันาวสัดุอา้งองิรบัรองดา้นเคมี 4,298,900                 

งบอดุหนุน 4,298,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,298,900                    

รายการระดบัที1่: งานระบบตกแต่งภายในหอ้งประชมุช ัน้ 2 ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 4,298,900                    

โครงการพฒันามาตรฐานการวดัเพือ่รองรบัการพฒันาระบบราง 82,000,000                

ออกแบบ พฒันา ทดสอบ และบ ารุงรกัษาระบบการขนส่งทางราง ถา่ยทอดความรู ้

ใหแ้ก่บคุคลากรท ัง้ภาครฐั  เอกชน และภาคการศึกษาทีเ่กี่ยวขอ้ง 82,000,000                
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งบอดุหนุน 82,000,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องมอืมาตรฐานดา้นแรงขนาด 10 MN ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 32,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,729,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารพฒันามาตรฐานการวดัเพือ่รองรบัการ

พฒันาระบบราง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 46,729,000                   

ค่าควบคุมงาน 3,271,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานอาคารพฒันามาตรฐานการวดัเพือ่รองรบั

การพฒันาระบบราง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 3,271,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 119,349,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 119,349,200              

พฒันาบคุลากรดา้นมาตรวทิยา 119,349,200              

งบอดุหนุน 119,349,200              

เงนิเดอืน 112,858,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 209 108,175,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (เงนิควบ) 1 2,220,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนประจ าอตัรา 0 555,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกบัเงนิเดอืน 0 1,908,000                    

ค่าใชส้อย 6,490,500                    

รายการระดบัที1่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 0 6,490,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 93,257,900                

การพฒันาระบบมาตรวทิยา 93,257,900                

สรา้งพื้นฐานระบบมาตรวทิยาของประเทศ 27,197,100                

งบอดุหนุน 27,197,100                

ค่าใชส้อย 17,732,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การพฒันาและสถาปนาความสามารถดา้น

การวดัใหม่ และการพฒันาวสัดุอา้งองิและทดสอบความช านาญดา้นมาตร 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การพฒันาและด ารงระบบคุณภาพ 0 11,282,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่ท ัง้ในและต่างประเทศ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การเพิม่ขดีความสามารถบุคลากร 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่เพิม่ความร่วมมอืทางวชิาการดา้นมาตร

วทิยากบัต่างประเทศ 0 3,000,000                    

ค่าวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเพือ่การพฒันาและด ารงระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตัิการ 0 4,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,465,000                    

รายการระดบัที1่:  ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันาขดีความสามารถการวดัริงเกจ

เพือ่สนบัสนุนศกัยภาพการแขง่ขนัของคลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิ้นส่วน สู่ยคุ

ไทยแลนด ์4.0 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุเครื่องมอืเพือ่การพฒันาระบบการสอบเทยีบแบบ 

on-site ของ differential gas pressure พสิยัการวดั 0-130 kPa และ 

absolute gas pressure พสิยัการวดั 10-700 kPa CMC 3.0x10-4 Pe) 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่:  ชดุเครื่องมอืเพือ่การศึกษาและพฒันาวธิกีารสอบเทยีบ

และนวตักรรมการวดัดา้นแสงและอณุหภูม ิเพือ่สนบัสนุนคลสัเตอรเ์กษตร

และอาหารแปรรูป ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 249,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่พฒันาขดีความสามารถดา้นการวดั 

Ultrasound Power Calibration System พสิยัการวดัช่วงความถีสู่ง 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่การพฒันาขดีความสามารถดา้นการวดั

ใหม่ Therapeutic Ultrasound นอกสถานที่ เพือ่การบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุข  ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่การสรา้งระบบมาตรวทิยาสู่งานวดั

ทางดา้นกฏหมาย ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,666,000                    

สรา้งเครือขา่ยดา้นมาตรวทิยา 64,560,800                

งบอดุหนุน 64,560,800                

ค่าตอบแทน 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 1,200,000                    

ค่าใชส้อย 27,797,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยในการจดัประชมุชมรมมาตรวทิยา / ค่าใชจ่้าย

ในการจดัเปรียบเทยีบผลการวดัภายในประเทศ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาและบ ารุงรกัษาระบบงานสารสนเทศ (Application

 Software) 0 136,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาฐานขอ้มูลและโปรแกรมพฒันาระบบ 

(System Software and Utilities Software) 0 707,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องแม่ขา่ย เครื่องคอมฯ เครื่องพมิพ ์

เครื่องส ารองไฟ และอปุกรณ์เครือขา่ย (Hardware) 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,239,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้มนั ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่ารถโดยสาร 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมระบบประกอบอาคาร 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์ 250 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ายานพาหนะ 0 2,803,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสุขภาพ / ค่ารกัษาพยาบาล 0 3,245,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษายานพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่ออายวุารสาร 0 200,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 34,163,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,985,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,128,000                    

ค่าวสัดุ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเพือ่การซอ่มบ ารุง 0 1,000,000                    

สรา้งผลกระทบดา้นมาตรวทิยาต่อประชาชน / สงัคม 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

ค่าใชส้อย 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยเพือ่การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ หรือกจิกรรม 0 1,500,000                    

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 178,872,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 164,276,200              
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โครงการเพิม่ศกัยภาพการฉายรงัสผีลติผลการเกษตรเพือ่การส่งออกดว้ยเครื่องเร่งอนุภาค

164,276,200              

โครงการเพิม่ศกัยภาพการฉายรงัสผีลติผลการเกษตรเพือ่การส่งออกดว้ยเครื่องเร่ง

อนุภาค 164,276,200              

งบอดุหนุน 164,276,200              

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 164,276,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพผลติผลการเกษตรเพือ่การส่งออก

ดว้ยเครื่องเร่งอนุภาค ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 164,276,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,596,200                

การบริการเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 14,596,200                

การบริการฉายรงัสี 14,596,200                

งบอดุหนุน 14,596,200                

ค่าใชส้อย 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 9,700,000                    

ค่าวสัดุ 4,896,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 4,896,200                    

กระทรวงศึกษาธิการ 8,059,585,634            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 578,057,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 610,400                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 610,400                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 610,400                   

งบรายจ่ายอื่น 610,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 610,400                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 72,536,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 72,536,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 24,458,300                

งบอดุหนุน 24,458,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,458,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,866,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,592,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 48,078,400                

งบอดุหนุน 48,078,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,078,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 40,622,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,456,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 479,237,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 479,237,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,886,600                
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งบอดุหนุน 15,886,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,886,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,535,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,643,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,708,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 463,350,600              

งบอดุหนุน 463,350,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 463,350,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 397,199,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 21,288,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 13,174,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 12,640,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 19,047,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 25,336,800                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 24,269,700                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 24,269,700                

งบลงทนุ 24,269,700                

ครุภณัฑ์ 2,060,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,456,900                    

รายการระดบัที1่: โพเดยีม ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางปรอก 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางป

รอก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั น า้หนกัเกนิ 100 กโิลกรมั  ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 1 ตู ้ 1 19,700                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 19,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟตุ  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 10 64,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางป

รอก ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี

 จงัหวดัปทุมธานี

ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 2 10,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

เครื่อง 1 180,000                      รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ชนิดต่อท่อประปา  ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 577,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 4,000 

ANS Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอโปรเจคเตอร ์มอเตอรไ์ฟฟ้า (Motorized Screen) 

ขนาด 70 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุใหญ่ (หอ้งอบรมสมัมนา) 

ขนาด 8x14 เมตร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุเลก็  ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 46 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี

 จงัหวดัปทุมธานี จอ 1 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,209,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี   

ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 19,223,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 940,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นดนิบริเวณโดยรอบอาคารส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี   ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั รายการ 1 940,800                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 689,800                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ปทุมธานี   ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 447,800                      

รายการระดบัที1่: ปรปับรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปทุมธานี   ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 242,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,356,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี  

 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ความ

ยาว 300 เมตร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี   ต าบลบางเดื่อ อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 981,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายชือ่ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1   ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 95,000                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกว่า่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ปทุมธานี ต าบลบางปรอก 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1

 ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 10 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 1 ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

1 ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี

 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 372,400                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 372,400                   

งบลงทนุ 372,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 372,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 372,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอคลองหลวง ต าบล

คลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 372,400                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 994,413,634              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,132,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,132,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,132,154                 

งบด าเนินงาน 1,132,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,132,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,132,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,800,600                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนปทุมธานี 

(นนัทมนีุบ ารุง) ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนมธัยม

สงัคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หอ้ง 1 600,200                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 748,002,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 746,474,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 746,474,900              

งบอดุหนุน 746,474,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 746,474,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 129649 746,474,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 129649 108,982,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 129649 52,311,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 129649 54,984,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 129649 93,845,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 129649 436,350,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 1,528,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 648,000                   

งบลงทนุ 648,000                   

ครุภณัฑ์ 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัชยัมงัคลาราม ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศาลาพนั ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 248,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนศาลาพนั ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก 

จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 248,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ครุภณัฑ์ 880,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 880,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจริญวทิยา ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมงคลพกุาราม ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปากคลองสอง ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลิ้นจีอ่ทุศิ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัผลาหาร ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดับางกะด ีต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์เลือ่น ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทาราม ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวา่งราษฏรบ์  ารุง ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับวัขวญั ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนกขมัมาราม ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองลากคอ้น ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงัฆรกัษบ์  ารุง ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองขวางบน ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสหราษฏรบ์  ารุง(วงษก์ลา้แขง็) ต าบลคลองควาย 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปทุมทอง ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพรา้วใน ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเตยใน ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ต าบลบางโพธิ์เหนือ อ าเภอสามโคก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเชงิท่า ต าบลบางกระบอื อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัถ ัว่ทอง ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสองพีน่อ้ง ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเมตารางค ์ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสีแ่ยกบางเตย ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองสระ(สภาวทิยาอทุศิ) ต าบลคลองควาย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนร่วมใจประสทิธิ์ ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันิเทศน ์ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลานนา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอดศิร ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโสภณาราม ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิกรราษฎรบ์  ารุงวทิย ์ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหริญัพงษอ์นุสรณ์ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแสนชืน่ปานนุกูล ต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสงมณี ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแสนจ าหน่ายวทิยา ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทยีมอปุถมัภ)์ ต าบลนพรตัน ์

อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมราษฏรเ์จริญผล ต าบลหนองสามวงั อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิกรราษฎรบู์รณะ ต าบลหนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันพรตันาราม ต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศาลาลอย ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 242,535,980              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 690,600                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 690,600                   

งบลงทนุ 690,600                   

ครุภณัฑ์ 690,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 690,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกดิการอดุม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 100 148,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ลาดหลมุแกว้ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

คลองลากคอ้น ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เนกขมัมาราม ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทา้ยเกาะ ต าบลทา้ยเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บางเตยนอก ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สองพีน่อ้ง ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 59,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดับวัแกว้เกษร (วรพงศอ์นุกูล) ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุ

แกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสามวาวทิยา ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเมตารางค ์ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 143,543,780              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 89,631,400                

งบลงทนุ 89,631,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,631,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัพชืนิมติ 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 71,849,500                   

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

หอ้งเรียน โรงเรียนคลองลาดชา้ง ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัตะวนัเรือง ต าบลคลองสี่

 อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งสมดุ โรงเรียนบงึเขายอ้น ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัเปรมประชากร 

ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนวดัหตัถสาร

เกษตร ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัถ ัว่ทอง ต าบลบา้น

ปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัเกดิการอดุม 

ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนคลองสอง ต าบล

คลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดันาวง ต าบลหลกั

หก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดันาวง ต าบลหลกั

หก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนสามวาวทิยา ต าบลหนา้

ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัเกดิการอดุม ต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

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

ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ ต าบลคูบาง

หลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,450,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

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

บา้นคลองขวางบน ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั หลงั 1 8,281,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชนวดัท าเลทอง ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวดัสระ

บวั ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัมูลจนิดาราม ต าบล

บงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัสระบวั ต าบลบงึน า้

รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัประชมุราษฏร ์

ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัทศทศิ ต าบลบงึ

ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลบงึ

บอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดันาบุญ ต าบลล าผกั

กูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัขมุแกว้ ต าบลบึ่ง

สนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหริญัพงษอ์นุสรณ์ 

ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

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

วดับวัสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,591,800                    

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

วดัมูลจนิดาราม  ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 14,684,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,200                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัศิ

ริจนัทราราม ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

สามคัคิยาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,331,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัล  ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) ต าบลบ่อเงนิ 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 197,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองลากคอ้น ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ แห่ง 1 164,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเปรมประชากร ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี แห่ง 1 352,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางเตยนอก ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัไก่เตี้ย ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก แห่ง 1 320,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลบางพูด อ าเภอเมอืงปทุมธานี แห่ง 1 409,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญคุม้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับวัหลวง ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก แห่ง 1 484,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทยีมอปุถมัภ)์ ต าบลนพรตัน ์

อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 374,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสนจ าหน่ายวทิยา ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจตุพธิวราวาส ต าบลนพรตัน ์อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมราษฏรเ์จริญผล ต าบลหนองสามวงั อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลานนา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 232,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิกรราษฎรบ์  ารุงวทิย ์ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหริญัพงษอ์นุสรณ์ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 430,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรส์งเคราะหว์ทิยา ต าบลหนองสามวงั อ าเภอ แห่ง 1 348,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโปรยฝน ต าบลหนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 736,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลรตัน ์ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 250,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพวงแกว้ ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั แห่ง 1 81,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห ์ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 564,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุวรรณ ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 793,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธญัญะผล ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 316,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนใหญ่ ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 1,207,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแจง้ล  าหนิ ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 198,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพสพผลเจริญ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 498,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัท าเลทอง ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 173,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาบุญ ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 362,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปญัจทายกิาวาส ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 693,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางคลองสี ่ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 288,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมูลจนิดาราม ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 47,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดสนุ่น ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 648,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธญัญสทิธศิิลป์ ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 648,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอยัยกิาราม ต าบลล าผกีกูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 802,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนประชาธปิตัยว์ทิยาคาร ต าบลประชาธปิตัย ์

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,072,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขยีนเขต ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 1,081,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 532,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนคลองหา้ 

(พฤกษชฏั ฯ) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 532,700                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,190,180                 

งบลงทนุ 7,190,180                 

ครุภณัฑ์ 7,190,180                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 871,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองเจา้เมอืง 

ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจฬุาจนิดาราม 

ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ ๖๐ 

พรรษา ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 509,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัจฬุาจนิดาราม ต าบลบงึ

กาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัธญัญะผล ต าบลล าลูกกา 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนราษฎรส์งเคราะหว์ทิยา ต าบล

หนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัเทยีนถวาย ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดับางเตยนอก ต าบลบางเตย 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหวา่นบุญ ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัจนัทาราม ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนธญัญสทิธศิิลป์ ต าบลรงัสติ 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัอยัยกิาราม ต าบลล าผกีกูด 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัขมุแกว้ ต าบลบึ่งสนัน่ 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัลานนา ต าบลล าลูกกา 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลบงึค า

พรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัปญัจทายกิาวาส ต าบลลาด

สวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม ต าบลคูคต

 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัแจง้ล  าหนิ ต าบลบงึค าพรอ้ย

 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสุขบุญฑริการาม ต าบลบงึช า

ออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนคลองหน่ึง (แกว้นิมติร) ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบงึเขายอ้น ต าบลคลองสี ่

อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัลาดสนุ่น ต าบลคูคต อ าเภอ

ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนประชาธปิตัยว์ทิยาคาร 

ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,808,980                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัหวา่นบุญ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัศิริจนัทราราม ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวนั

ครู 2502 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดับวัแกว้เกษร (วรพงศอ์นุกูล) ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

โพสพผลเจริญ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดับ่อทอง ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัเชงิท่า ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัหวา่นบุญ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับางเตยใน ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัลาดหลมุแกว้ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับ่อทอง 

ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพชืนิมติ

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียน

ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คุณหญงิสม้จนี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเนกขมั

มาราม ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัปญัจ

ทายกิาวาส ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาด

สนุ่น ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประยูร

ธรรมาราม ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทศทศิ

 ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุข

บุญฑริการาม ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบงึ

บา ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนธญัญสทิธิ

ศิลป์ ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสามวาวทิยา ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนธญัญสทิธศิิลป์ ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนใหญ่ ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปญัจทายกิาวาส ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันิเทศน ์ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมงคลรตัน ์ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุขบุญฑริการาม ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสมหุราษฎรบ์  ารุง ต าบลล าลกุกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดับาง

เตยนอก ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัจนั

ทาราม ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสามคัคิยาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสาม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนคลองลากคอ้น ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวนัครู 2502 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพชืนิมติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัไก่เตี้ย ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนคลองลาดชา้ง ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเชงิท่า ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสามวาวทิยา ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัขมุแกว้ ต าบลบึ่งสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันาบุญ ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนกลางคลองสบิ ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันิเทศน ์ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหริญัพงษอ์นุสรณ์ ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนราษฎรส์งเคราะหว์ทิยา ต าบลหนองสามวงั 

อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเชงิท่า ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัลานนา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเวฬวุนั ต าบลบางพูด อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัรงัสติ ต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับวัหลวง ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศิริจนัทราราม ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเมตารางค ์ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัพชืนิมติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,980,900                 

งบลงทนุ 4,980,900                 

ครุภณัฑ์ 4,980,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 381,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 574,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต าบลบางปรอก 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 105,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 18 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั เครื่อง 21 52,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 28,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,007,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

คลองบา้นพรา้ว ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวดั

ตะวนัเรือง ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับ่อเงนิ ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัทา้ยเกาะ ต าบลทา้ยเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัเสด็จ ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัเขยีนเขต ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัอยัยกิาราม ต าบลล าผกีกูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนเลศิพนิิจพทิยาคม ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา ชดุ 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศาลาพนั ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนคลองหน่ึง (แกว้นิมติร) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขยีนเขต ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับางพูน 

ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับวั

สุวรรณประดษิฐ ์ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัปญัจ

ทายกิาวาส ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัทศทศิ 

ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนเลศิ

พนิิจพทิยาคม ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดับวัสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัปญัจทายกิาวาส ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัสุวรรณ ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดันาวง ต าบลหลกัหก 

อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัศรีสโมสร ต าบลบงึ

บอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสุวรรณ ต าบลบงึ

ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัทศทศิ ต าบลบงึ

ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสมหุราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลล าลกุกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนประชาธปิตัยว์ทิยาคาร 

ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนคลองบา้นพรา้ว ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 41,741,300                

งบลงทนุ 41,741,300                

ครุภณัฑ์ 1,780,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 493,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนร่วมจติประสาท ต าบลบงึคอไห อ าเภอ

ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนมธัยมสงัคีตวทิยา

 กรุงเทพมหานคร ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 143,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

รวมราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนรวมราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 120,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,149,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หงสป์ทุมาวาส ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัหงสป์ทุมาวาส ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหงสป์

ทุมาวาส ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 160 252,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัชนิวรา

ราม (เจริญผลวทิยาเวศม)์ ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนร่วมใจ

ประสทิธิ์ ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับางเดื่อ ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระ

ราชูปถมัภฯ์ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,960,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,997,000                   

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนร่วมใจ

ประสทิธิ์ ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรง

เรียนวรราชาทนิดัดามาตุวทิยา ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียนที

ปงักรวทิยาพฒัน ์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถมัภฯ์ ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ทปีงักรวทิยาพฒัน ์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถมัภฯ์ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,419,400                   

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

เจริญดวีทิยา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 4,606,600                    

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

เรียนวรราชาทนิดัดามาตุวทิยา ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ หลงั 1 5,517,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัชนิวราราม (เจริญผล

วทิยาเวศม)์ ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัชนิวราราม (เจริญ

ผลวทิยาเวศม)์ ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนวดัไพร่

ฟ้า ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 2,458,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์

(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถมัภฯ์ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,070,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวรราชาทนิดัดามาตุวทิยา ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,352,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั ปทุมธานี 

ต าบลพชือดุม อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,839,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทปีงักรวทิยาพฒัน ์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระ

ราชูปถมัภฯ์ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,878,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,199,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนร่วม

จติประสาท ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 803,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนรวมราษฎรส์ามคัคี ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา แห่ง 1 395,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 82,655,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 80,254,400                

งบลงทนุ 80,254,400                

ครุภณัฑ์ 1,807,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 73,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 4 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 4 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบล

บางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 379,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบล

บางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 4 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 11 165,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบล

บางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 27,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,446,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,457,600                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนปทุมวไิล ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเทพศิรินทรค์ลองสบิ

สาม ปทุมธานี ต าบลบงึคอไห อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี 

ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนปทุมวไิล ต าบลบางปรอก

 อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 10 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนหนองเสอืวทิยาคม ต าบลบงึบา อ าเภอหนอง หลงั 1 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลอง

หลวงวทิยาคม  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 32,495,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,842,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธญัรตัน ์ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธญับุรี ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดั แห่ง 1 571,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รงัสติ ต าบลคลองสี ่อ  าเภอ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยัสทิธาวาส (พฒันส์ายบ ารุง) ต าบลกระแชง อ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสายปญัญารงัสติ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี แห่ง 1 572,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเสอืวทิยาคม ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื แห่ง 1 746,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทรค์ลองสบิสาม ปทุมธานี ต าบลบงึคอไห 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 142,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา ต าบลคลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 381,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 508,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคณะราษฎรบ์  ารุงปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 825,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมธานี (นนัทมนีุบ ารุง) ต าบลบางหลวง อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 886,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมวไิล ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี แห่ง 1 793,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 578,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,146,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนปทุม

วไิล ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 427,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดั แห่ง 1 1,038,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบวัแกว้เกษร ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ แห่ง 1 732,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสุนทโร

เมตตาประชาสรรค ์ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 170,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี ต าบลล าลูกกา

 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 778,400                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบวัแกว้

เกษร ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเตรียม

อดุมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนชยัสทิธาวาส

 (พฒันส์ายบ ารุง) ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวรราชาทิ

นดัดามาตุวทิยา ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,276,400                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,346,800                 

งบลงทนุ 1,346,800                 

ครุภณัฑ์ 1,346,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบงึ

ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000                        
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,328,800                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปทุมธานี ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา คนั 1 40,800                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 2,829,600                 

งบลงทนุ 2,829,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,829,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,213,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,213,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,100,000                 

งบอดุหนุน 1,100,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,100,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 10,370,000                

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 9,370,000                 

งบลงทนุ 9,370,000                 

ครุภณัฑ์ 1,470,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบการสือ่สารเสยีงตามสายภายในโรงเรียน 

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ลอ้งวงจรปิดภายในโรงเรียน โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 970,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัครูและบุคลากรโรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 800,000                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ฬีาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    



96 / 149

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและติดต ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยีโรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ปทุมธานี ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,500,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนคณะราษฎรบ์  ารุง 

ปทุมธานี   ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 213,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 213,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 213,000                   

งบด าเนินงาน 213,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 213,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 213,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 729,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 729,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 96,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 603,000                   

งบด าเนินงาน 603,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 603,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 603,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 91,213,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 87,817,600                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 87,817,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 35,685,100                

งบอดุหนุน 35,685,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,685,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 35,685,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,298,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,678,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,284,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,466,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 19,957,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 52,132,500                

งบอดุหนุน 52,132,500                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 52,132,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 52,132,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,120,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,177,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,304,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,432,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,098,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,395,800                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,626,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,626,000                 

งบลงทนุ 1,626,000                 

ครุภณัฑ์ 1,626,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,626,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่(มอเตอรไ์ฟฟ้า) สูบน า้ได ้1,500 

ลติรต่อนาท ี วทิยาลยัการอาชวีศึกษาปทุมธานี ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการไฟฟ้าและเครื่องมอืวดั  

วทิยาลยัเทคนิคธญับุรี ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,586,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 269,800                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 269,800                   

งบลงทนุ 269,800                   

ครุภณัฑ์ 269,800                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก  สถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคกลาง 1 ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 254,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ านกังาน สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 

1  ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 14 254,800                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดัปทมุธานี 531,436,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,313,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,650,200                 

การสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 2,650,200                 

งบอดุหนุน 2,650,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,650,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 2,650,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 662,800                   
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การสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 662,800                   

งบอดุหนุน 662,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 662,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมที่สรา้งความ ัง่ค ัง่ทาง 0 662,800                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 41,453,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 9,835,700                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,835,700                 

งบอดุหนุน 9,835,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,835,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 9,835,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,586,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 1923 745,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 1923 799,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 1923 5,357,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,346,400                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 31,617,300                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 31,617,300                

งบรายจ่ายอื่น 31,617,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 31,617,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 321,152,500              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 321,152,500              

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 321,152,500              

งบบคุลากร 72,194,000                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 63,940,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 89 48,597,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 49 3,705,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 49 3,705,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 61 4,615,200                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 61 4,615,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 20 6,625,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 20 397,500                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,253,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 2,159,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 24 6,094,000                    

งบด าเนินงาน 13,001,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,001,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2 129,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 2 129,600                      

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

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 27 4,788,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 27 2,666,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 30 2,121,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 10 724,800                      
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รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 10 724,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 10 724,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 10 724,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 20 4,467,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 20 2,196,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 31 2,271,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 24 261,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 24 216,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 5 45,000                        

งบอดุหนุน 235,957,100              

เงนิเดอืน 235,957,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 600 228,817,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 42 3,141,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 42 3,141,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 4 3,998,400                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราเกษยีณ อตัรา 4 571,200                      

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่ง อตัรา 49 3,427,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 165,518,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 59,697,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 59,697,900                

งบด าเนินงาน 17,596,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,160,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 851,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,309,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 4,435,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 403,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 113,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,918,700                    

งบลงทนุ 42,101,800                

ครุภณัฑ์ 27,062,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,062,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดา้นอาหารและความปลอดภยั 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 7,754,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการครวัรอ้น ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งควบคุมคุณภาพอาหาร ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 9,307,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,039,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการพฒันาผลติภณัฑธุ์รกจิชมุชน  ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,039,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งอบรมพฒันาทกัษะอาชพี ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 2,277,200                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหลงัคาคลมุอาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยี

พื้นฐานทางอตุสาหกรรม ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 761,900                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 102,124,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 102,124,500              

งบด าเนินงาน 11,147,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,103,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,320,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,783,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,044,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 403,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 113,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,526,900                    

งบลงทนุ 90,227,000                

ครุภณัฑ์ 1,727,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,727,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุอปุกรณ์หอ้งเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,477,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์งดนตรีป่ีพาทยม์อญ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโซนหอ้งสมดุสเีขยีว  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงคพ์รอ้มส่วน

ขยาย ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 52,500,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบน า้เสยีทศิตะวนัตก ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 8,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 750,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 995,000                   

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 995,000                   

งบรายจ่ายอื่น 995,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 995,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2,700,700                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2,700,700                 

งบด าเนินงาน 2,518,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,518,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 208,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,310,000                    

งบลงทนุ 182,200                   
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ครุภณัฑ์ 182,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 182,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง (Haematocrit Centrifuge) 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: แผ่นผวิหนงัจ าลอง  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 15 82,500                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองสมองแบบแบ่งส่วน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด - ด่าง 

(PH/MV/Temp/Conductivity/TDS/Salinity Meter) ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 56,400                        

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 1,402,610,600            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 21,668,000                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,990,000                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 2,990,000                 

งบอดุหนุน 2,990,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,990,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 2,990,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 7,942,200                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 7,942,200                 

งบอดุหนุน 7,942,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,942,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 7,942,200                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 10,735,800                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 10,735,800                

งบอดุหนุน 10,735,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,735,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 10,735,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 60,170,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,015,400                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,015,400                 

งบอดุหนุน 2,015,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,015,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,015,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 323,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 190,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 201,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,037,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 262,100                      

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 58,155,500                

ผลติและพฒันาก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 58,155,500                

งบรายจ่ายอื่น 58,155,500                



102 / 149

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ชดุปฎบิตัิการดา้นระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวดั

ดา้นอเิลก็ทรอกนิกสอ์ากาศยาน และระบบการจดัส่งจ่ายก าลงัและสญัญาณ

ทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบนิ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปฎบิตัิการดา้นระบบการซอ่มบ ารุง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ากาศยาน ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสถานีไฟฟ้า (Substation System) ต าบลคลองหก

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าขบัเคลือ่น (Traction Drive System) ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกไมสเตอรแ์มคคาทรอนิกส ์ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบไฟฟ้า ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 750,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบอปุกรณ์ควบคุมพรอ้มระบบเน็ตเวริก์และแสดงผล

อตัโนมตัิระบบยโุรป ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 10 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบแสดงผลการท างานอตัโนมตัิส  าหรบัทดสอบระบบ

ตามการออกแบบ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบการติดต ัง้แบบมลัติฟงักช์ ัน่ ต าบลคลอง

หก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบพ่นฝอย ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ปรตีน ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้สุญญากาศ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการต่อยอดหลกัสูตรวศิวกรรม

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมสู่การจดัต ัง้ศูนยพ์ฒันาก าลงัแรงงานดา้น

อเิลก็ทรอนิกสอ์ากาศยาน (Avionics) 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะก าลงัแรงงาน

ภาคอตุสาหกรรมเชีย่วชาญระดบัสูงดา้นนวตักรรมระบบรางในพื้นที่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการตาม

มาตรฐาน Meister ของเยอรมนั สาขาแมคคาทรอนิกส์ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการผลติและพฒันาก าลงัคน

ระดบัอดุมศึกษาตามความตอ้งการของประเทศดว้ยการเตรียมความพรอ้ม

นกัศึกษาเขา้สู่ภาคอตุสาหกรรมดา้น ระบบผลติอตัโนมตัิและแมคคาทรอนิกส์ 0 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนเพือ่การพฒันา

อตุสาหกรรมศกัยภาพกลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 0 2,234,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัทกัษะและสมรรถนะของก าลงั

แรงงานดา้นอตุสาหกรรมอาหาร เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศสู่ Thailand 4.0 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาผูป้ระกอบการดา้นการผลติ

ผลติภณัฑด์า้นสมนุไพร 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาจดัท าขอ้สอบวดัระดบัมาตรฐาน

ภาษาองักฤษ และศูนยท์ดสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ RT-TEC ส าหรบั

ก าลงัแรงงานในภาคอตุสาหกรรม 0 4,371,100                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาระบบประเมนิสมรรถนะ

ผูเ้รียนหรือผูส้  าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานและคุณวุฒวิชิาชพี

ในกลุม่ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 0 1,000,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 818,615,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 818,615,000              

สนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 818,615,000              

งบบคุลากร 364,992,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 341,408,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 589 278,647,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการส าหรบั อตัรา 347 24,543,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 321 23,451,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 49 14,209,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 557,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 23,583,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 3 712,500                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 98 22,871,200                   

งบด าเนินงาน 15,049,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,049,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 58 4,915,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 24 557,600                      

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

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 58 4,915,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 940,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี อตัรา 14 940,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 101 873,000                      

งบอดุหนุน 438,573,100              

เงนิเดอืน 435,347,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1153 435,347,500                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 3,225,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 48 3,225,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 502,156,700              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 438,341,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 438,341,000              

งบด าเนินงาน 182,306,800              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 156,630,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 39,054,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,388,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ บาท 0 2,688,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 73,320,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,279,200                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 25,676,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 544,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,592,100                   

งบลงทนุ 175,468,900              

ครุภณัฑ์ 70,609,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 70,609,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตัิการทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,431,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารพฒันาพนัธุป์ลา ต าบล

ประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัรีดอาหารชนิดสกรูเดี่ยว ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพและเสยีงผ่านเครือขา่ย

อนิเตอรเ์นต (IPTV) ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 52 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกลางดา้นชวีวทิยาประยกุต ์ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,705,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ตะ๊เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งเรียน ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 627,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการออกแบบดว้ยคอมพวิเตอรส์  าหรบั

การประมวลผลดา้นกราฟิกและภาพเคลือ่นไหว ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมแสดงภาพและวดีโีอเสมอืนจริงแบบ 3 มติิ 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการมลัติมเีดยี ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,885,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสถานผลติยาแผนโบราณตามมาตรฐาน 

FMP ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS 

ระบบ RTK Network ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการจลุชวีวทิยาทางอตุสาหกรรมอาหาร

 ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,395,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัส ีต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งการแลกเปลีย่นขอ้มูลทางดา้นการตลาด 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,475,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยชีวีภาพ ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 664,700                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวาดและตดัแบบ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเลน่สนามกลางแจง้ ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองกายวภิาคศาสตรช์ิ้นส่วนร่างอาจารยใ์หญ่ แบบ 3

 มติิ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,860,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดลองระบบควบคุมในงานอตุสาหกรรม

แบบอตัโนมตัิ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 610,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการซอ่มบ ารุงอากาศยาน ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบเครื่องยานยนตไ์ฟฟ้าพรอ้มโปรแกรม ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ านกังานส านกับณัฑติศึกษา ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 262,100                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ตวั 13 33,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 6 34,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการซอ่มบ ารุงทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ากาศยาน 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 16,352,900                   

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,859,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,069,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัศึกษานานาชาติ ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 17,069,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 87,789,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกปฏบิตัิการพื้นฐานวชิาชพี หลงั 1 18,623,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 69,166,000                   

งบอดุหนุน 7,065,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,065,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 0 173,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลอืดา้นการศึกษาแก่ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 0 6,892,500                    

งบรายจ่ายอื่น 73,499,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 39,717,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 สนองพระราชด าริ 0 12,363,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นนวตักรรมเกษตร 0 6,569,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันานวตักรรมการสอนของอาจารย์

วชิาชพี (RMUTT  Smart Teacher) 0 14,850,100                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 47,817,400                
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จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 47,817,400                

งบด าเนินงาน 31,220,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,865,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 6,261,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 461,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,205,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,864,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 3,531,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 300,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 186,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,216,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,952,000                    

งบลงทนุ 10,757,800                

ครุภณัฑ์ 10,757,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,757,800                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร ์

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 4 4,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดนตรีป่ีพาทยม์อญ ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 817,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการและศูนยก์ารเรียนรู ้ต าบลคลอง

หก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,570,800                    

งบรายจ่ายอื่น 5,839,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 5,839,500                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 11,998,300                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 11,998,300                

งบรายจ่ายอื่น 11,998,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 0 8,999,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาโรงเรียนเครือขา่ยในพื้นที่ Area 

based มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี (ปทุมธานี นครนายก 

ปราจนีบุรี สระแกว้ และฉะเชงิเทรา) 0 2,998,500                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 0 4,000,000                    

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 4,461,854,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 118,241,700              

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 25,176,600                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 25,176,600                
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งบอดุหนุน 25,176,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,176,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 25,176,600                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 36,188,000                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 36,188,000                

งบอดุหนุน 36,188,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 36,188,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 36,188,000                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 56,877,100                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 56,877,100                

งบอดุหนุน 56,877,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 56,877,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 56,877,100                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 3,457,800                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,457,800                 

จดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,457,800                 

งบอดุหนุน 3,457,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,457,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รายการ 0 3,457,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน รายการ 0 439,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน รายการ 0 233,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน รายการ 0 324,900                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน รายการ 0 495,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน รายการ 0 1,964,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 466,950,100              

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 14,670,000                

โครงการเพิม่การผลติและพฒันาการจดัการศึกษาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 14,670,000                

งบอดุหนุน 14,670,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,670,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ บาท 0 14,670,000                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 10,000,000                

การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 0 10,000,000                   

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 114,500,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาที่

ขาดแคลน 114,500,000              

งบอดุหนุน 114,500,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 114,500,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้น

แพทยศาสตร์ บาท 0 102,000,000                 
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้น

ทนัตแพทยเ์พิม่ บาท 0 12,500,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 327,780,100              

รกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 327,780,100              

งบอดุหนุน 327,780,100              

ค่าสาธารณูปโภค 12,463,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 10,463,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 299,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยธ์รรมศาสตร ์โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 299,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,316,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายของศูนยบ์ริการนกัศึกษาพกิาร บาท 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ บาท 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการปฏบิตัิการทางการแพทย์ บาท 0 8,905,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการป้องกนัและการติดเชื้อเอดส์

จากการรบับริการรกัษาพยาบาลทางทนัตกรรม บาท 0 1,311,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการเงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการป้องกนัและตรวจ

วนิิจฉยัโรคเป้าหมายโรคเอดส ์โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ บาท 0 800,000                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 2,980,074,800            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 2,980,074,800            

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 2,980,074,800            

งบบคุลากร 216,645,300              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 170,958,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 182 95,180,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 149 26,539,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ 

และระดบัช านาญการพเิศษ ปี 2554-ปี 2558 อตัรา 54 3,547,300                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 179 42,782,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าครองชพีพเิศษลูกจา้งประจ า อตัรา 1 8,700                         

ค่าจา้งช ัว่คราว 45,686,700                   

รายการระดบัที1่: ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 44 12,743,300                   

รายการระดบัที1่: อาจารยช์าวต่างประเทศ อตัรา 60 23,882,700                   

รายการระดบัที1่: ผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ อตัรา 40 9,060,700                    

งบอดุหนุน 2,763,429,500            

เงนิเดอืน 2,715,948,000               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 4198 2,210,911,600               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 1103 128,462,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิชดเชยขา้ราชการที่เปลีย่นสถานภาพ อตัรา 415 376,574,000                 

ค่าตอบแทน 46,185,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 6 331,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งและเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 204 31,124,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 299 14,322,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติ

กร (พ.ต.ก.) อตัรา 6 288,000                      

ค่าใชส้อย 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 144 1,296,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 893,129,900              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 570,882,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 570,882,700              

งบอดุหนุน 570,882,700              

ค่าสาธารณูปโภค 24,135,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 2,761,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 16,374,400                   

ค่าวสัดุ 3,625,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 3,625,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 473,407,800                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอทุยานเรียนรูป๋้วย 100 ปี มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 309,267,800                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 107,460,700                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารธรรมศาสตรธ์รรมรกัษ ์มธ.ศูนยร์งัสติ 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 11,179,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการสอนและการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21

 พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบอาคาร มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 45,500,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ส่วนที่ประทบัอาคารกติิยาคาร มธ.ศูนย์

รงัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียนรวมสงัคมศาสตร ์มธ.ศูนย์

รงัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ ภายในอาคารเรียนรวมและอาคาร

ส านกังานอธกิารบด ีมธ.ศูนยร์งัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง รายการ 1 10,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,713,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายฝึกภาคสนาม บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบณัฑติอาสาสมคัรและการพฒันา บาท 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายจดัการศึกษาสหวทิยาการ บาท 0 113,900                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 98,746,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 98,746,900                

งบอดุหนุน 98,746,900                

ค่าสาธารณูปโภค 30,777,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 5,774,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 20,002,300                   

ค่าวสัดุ 11,256,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 11,256,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 48,537,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ละเอยีดตวัอยา่งดว้ยความเร็วสูง (Dispersers) 

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 237,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated microcentrifuge)  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบโดยใชก้า๊ซ (Anesthesia System)  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งถา่ยโปรตีนแบบกึ่งแหง้ชนิดความเร็วสูง (Protein

 Transfer System)  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นงานแผ่นขนาดใหญ่ ความเที่ยงตรงสูง  

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสาร (Overhead Stirrer)   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพผ์ล   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่สารเคมแีบบ 2 ประตู   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายดนิ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์เปกตรมัและอปุกรณ์ประกอบ   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 3 240,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถีสู่ง   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูล   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืคลืน่แสง   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 102,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมพิื้นผวิ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 144,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อความดนั   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยโปรตีน/ไนโตรเจน   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่โปรตีน/ไนโตรเจน   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบวดัและควบคุมความหนาของฟิลม์บาง   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแรงดนัสูงกระแสสลบัและแรงดนัสูง

กระแสตรง (AC/DC Hipot Test Set)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง เครื่อง 1 319,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหยาบส าหรบังานกดั   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโพเทนชโิอสแตท (Potentiostat)   ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์สญัญาณเครือขา่ย   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโพราลมิเิตอร ์  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 740,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์รกัษาความปลอดภยัระบบเครือขา่ย   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางไฟฟ้าของ

กลา้มเน้ือ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบวดัความเคน้ดว้ยใยแกว้น าแสง   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเตาเผาความรอ้นสูง พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องศึกษาการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัิทางความรอ้นของ

สารตวัอยา่ง พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณธาตุในโลหะ พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 6,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค่์าดูดซบัทางเคม ีพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเมนเฟรมสารสนเทศ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างและตูแ้ขวนผนงั   

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 292,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหท์างเคมคีลนิิคในเลอืดแบบอตัโนมตัิ 

ชนิดแหง้   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหน์บัเมด็เลอืดแบบอตัโนมตัิ ทางสตัว

แพทย ์  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกเมด็เลอืดแดง (Haematocrit centrifuge) 

  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรถเขน็สแตนเลส ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 129,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าใหเ้ซลลแ์ตกโดยใชค้ลืน่ความถีสู่ง   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกโปรตีนตามแนวตัง้ขนาดเลก็ (Vertical 

Electrophoresis with Power Supply)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนขนาดเลก็ชนิดต ัง้โตะ๊ (Microspin 

12)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพสารพนัธุกรรม (Gel Studio Imaging 

System)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องออสซลิโลสโคป   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเตาเผาอณุหภูมสูิง ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้บริสุทธิ์   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นรูปแบบจ าลองพลาสติก 3 มติิ ชนิดสองหวัฉีด  

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโพเทนซโิอสแตท   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ยไรส้าย   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลอ็กอนิแอมพลไิฟเออร ์  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเตาอบแบบ Muffle furnace   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอลชนิดตัง้พื้น   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความน าไฟฟ้าในตวัอยา่งน า้และดนิ   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดยอ่ยซากพชื  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุม

อณุหภูม ิ  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบอนิฟาเรด   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 27,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,176,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) บาท 0 8,176,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 222,200,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 222,200,300              

งบอดุหนุน 222,200,300              

ค่าสาธารณูปโภค 33,696,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 13,696,900                   

ค่าวสัดุ 17,322,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 17,322,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 57,214,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารใหค้วามรอ้น ชนิดแม่เหลก็ (Hot Plate 

Magnetic stirrer)  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรดเป็นด่าง ชนิดพกพา (Portable 

pH meter)  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งขนาดเลก็ (spin down)  ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 58,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบบวดัอตัราการเตน้ของหวัใจและตวัแปรทาง

สรีรวทิยา  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพี (CPR)  ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 51,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและฝึกก าลงักลา้มเน้ือแบบไอโซไคเนติก

พรอ้มอปุกรณ์วดัการเหยยีดหลงัและงอหลงั  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการท างานของกลา้มเน้ือแบบไรส้าย แบบ 16 

ช่องสญัญาณ  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นกายวภิาคศาสตรเ์พือ่การเรียนการสอน   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ อณุหภูม ิ-80 องศา   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 856,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแสง (Digital Light Meter)   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 7 245,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แบบ 2 ประตู   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 42,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัความเขม้ขน้อนุภาคและจ านวนอนุภาค 

  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืปริมาณความเขม้ขน้แกส๊และสารไวไฟ (Gas 

Detector)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งน า้ (Kemmerer Water Sampler)   

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 26,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุตะเกยีงบุนเซน (Bunsen Burner)   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสอบเทยีบอตัราการไหลของอากาศ (Volumetric 

Primary flow standard)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer 

UV-Visible)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ (Low Temp incubator)   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัแตกต่างและความเร็วลม 

(Multi-Function Measuring Instrument)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความรอ้น (Heat Index WBGT Meter)   

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 5 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเตาเผาอณุหภูมสูิง (Muffle Furnace)   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารแบบควบคุมอณุหภูม ิ(Incubator Shaker)

   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศและฝุ่ นละอองแบบติดตวับุคคล 

(Personal Sampling Pump)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง เครื่อง 5 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนละลายในน า้ (DO meter)   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุม

อณุหภูม ิ  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง (Spectrophotometer แบบ

 Visible)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR Thermal cycle) 

  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุรนัเจล (Gel Electrophoresis Equipment)   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 36,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหภ์าพเจล (Gel Document)  

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสมชนิดวเิคราะหค์วามถีเ่สยีง 

(Noise Dosimeter)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งจลุชพีในอากาศแบบ 2 หวัตรวจวดั

(Surface Duo Microbial Air Sampler)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม (Nano drop)   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านกระดาษค าตอบ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้โซนิคชนิดหวัโพรบ   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 376,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงควบคุมความดนั (autoclave)   ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารสกดัภายใตค้วามดนัต า่   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 456,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะร่วมกบัการวดั

มวล   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั   

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 12 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊จดัเตรียมเครื่องมอืพรอ้มชดุปฏบิตัิการ

คอมพวิเตอร ์  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามปลอดภยัทางไฟฟ้า   ต าบลคลอง

หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์ครื่องใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า   

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจควบคุมดว้ยปริมาตรส าหรบัเด็กโตจนถงึ

ผูใ้หญ่   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 4 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าโดย

อตัโนมตัิ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 21 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายหลอดเลอืดโดยใช ้

กระบอกฉีดยา   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 20 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 292,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ ชนิดปรอท แบบตัง้พื้นมลีอ้เลือ่น 

  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 15 148,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ ชนิดปรอท แบบตัง้โตะ๊   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 30 75,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส าหรบัซะสารตวัอยา่ง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟพรอ้มอปุกรณ์เตรียมตวัอยา่ง

อตัโนมตัิแบบเฮดสเปส   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวพรอ้ม

อปุกรณ์ตรวจวดัแบบ Quaternary Low Pressure Gradient   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบพรอ้มอปุกรณ์  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส าหรบัดงึเปิดหนา้ทอ้ง  ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,260 ลติร  

 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดความถีสู่ง   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจความผดิปกติในหลอดเลอืดหวัใจดว้ยคลืน่

ความถีสู่ง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิ ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 310 ลติร   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัชนิด Electro-Hydraulic   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เตียง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัการขอ้มูลคลืน่ไฟฟ้าหวัใจจากเครื่องตรวจ

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ผ่านระบบเครือขา่ยอตัโนมตัิ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ ระบบ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัลิม่เลอืดภายในหลอดเลอืดหวัใจและหลอด

เลอืดอืน่ๆ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัพื้นฐานประกอบการผ่าตดักระดูกและ

ขอ้   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืจลุศลัยกรรม   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นเปลีย่นหวัต่อชนิดใชแ้บตเตอรี่   ต าบลคลองหน่ึง

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพยงุความดนัโลหติดว้ยบอลลูนในหลอดเลอืดแดง

ใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัทรวงอก   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัท่อน า้ตาผ่านกลอ้ง   ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัยดึตรึงกระดูกขนาดใหญ่   ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,300,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุยูนิตท าฟนัพรอ้มอปุกรณ์   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 20 6,420,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัอจัฉริยะ (Thammasat intelligence

 operating room: TUiOR) ชัน้ 2 อาคารกติติวฒันา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1  

จ านวน  6  หอ้ง  มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง รายการ 1 42,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ ช ัน้ 7 คณะเภสชัศาสตร ์อาคารเรียนและ

ปฏบิตัิการรวม มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั รายการ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลนิิกสุขภาพช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ช ัน้ 8 อาคารราชสุดา มธ.ศูนยร์งัสติ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง รายการ 1 8,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,546,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการศูนยเ์ด็กปฐมวยั บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการศึกษานกัศึกษาทนัตแพทย์ บาท 0 3,046,800                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 800,000                   

เผยแพร่ความรูท้างการบริการวชิาการและจดัอบรมสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการใหค้วามช่วยเหลอืดา้น

กฎหมายแก่ประชาชน บาท 0 800,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 500,000                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย บาท 0 500,000                      

กระทรวงสาธารณสขุ 465,227,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 220,854,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 219,881,900              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 4,795,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 4,795,000                 

งบลงทนุ 4,795,000                 

ครุภณัฑ์ 4,795,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,795,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.11  ต าบลบงึค าพรอ้ย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.11  ต าบลบงึค าพรอ้ย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.11  ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขะแยง ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติลาดสวาย ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุ เครื่อง 1 86,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติลาด

สวาย ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน

 ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดสวาย 2 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลลาดสวาย 2 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติลาดสวาย ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบงึค าพรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บงึค าพรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึค า

พรอ้ย ม.13 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึช าออ้ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบงึช าออ้ ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึช าออ้ ม.5 ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึช าออ้ ม.5 ต าบลบงึช าออ้ อ าเภอหนอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง ม.6 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอ

ลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธาตุทอง ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อเงนิ ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาดหลมุแกว้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูขวาง ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลมุแกว้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบงึบอน ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง ม.13 ต าบลคลองสอง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสอง ม.13  ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนา้ไม ้ม.5 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเตย ม.5 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก เครื่อง 1 50,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 215,086,900              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 215,086,900              

งบลงทนุ 215,086,900              

ครุภณัฑ์ 42,880,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลคลอง

หลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,790,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์โรงพยาบาลล า

ลูกกา ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

ปอนด ์โรงพยาบาลประชาธปิตัย ์ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาล

สามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลสามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 36,390,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหารดว้ยอากอน 

โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอรแ์บบแพท

เทนิ โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั กลอ้ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลสามโคก ต าบลบา้น

ปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองหน่ึง ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองหา้ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางคูวดั2 ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางเตย ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบงึสนัน่ ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลล าผกักูด ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสมเด็จยา่ 84 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองสามวงั1 ต าบลหนองสามวงั อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหลกัหก2 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงคลอดปรบัระดบัดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลธญับุรี ต าบล

รงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เตียง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งผ่าตดัตาพรอ้มเครื่องบนัทกึถา่ยภาพวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิด

หิ้วถอื 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลธญับุรี 

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลประชาธปิตัย ์ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลลาดหลมุแกว้ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองเสอื ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารขอ้เขา่และสะโพกแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาล

คลองหลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกส๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลคลองหลวง 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลล าลูกกา ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา เครื่อง 2 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลล าลูกกา ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลประชาธปิตัย ์ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลสามโคก 

ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลคลอง

หลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลธญับุรี

 ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาล

ประชาธปิตัย ์ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลลาด

หลมุแกว้ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลล าลูก

กา ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลสาม

โคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกูช้วีติทารกแบบแรงดนับวก โรงพยาบาลหนอง

เสอื ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัเลก็ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลกัซ ์ชนิด

แขวนเพดาน โรงพยาบาลลาดหลมุแกว้ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลสามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัเลก็ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลกัซ ์ชนิดต ัง้

พื้น โรงพยาบาลสามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 270,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหนองเสอื ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,206,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,581,000                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลาครุ ต าบลศาลาครุ หลงั 1 1,263,500                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามโคก(บางเตย ม.5) ต าบล

บางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นฉาง หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพระอดุม ต าบลคลอง

พระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสี ่หมู่ที1่3 ต าบลคลอง

สี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,263,500                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระแชง ต าบลกระแชง หลงั 1 1,263,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 116,915,400                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลธญับุรี ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 95,419,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร  (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบงึทองหลาง 2 ต าบลบงึทองหลาง อ าเภอล าลูกกา หลงั 1 3,162,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารแพทยแ์ผนไทย สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษานวมนิทราชนีิ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารแพทย ์เป็นอาคาร คสล. 18 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 17,298,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,710,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารจ่ายกลาง ซกัฟอก โรงอาคาร พสัดุ เป็นอาคาร 

คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,482 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลคลองหลวง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง หลงั 1 30,293,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสมเด็จยา่ 84 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,162,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้พรอ้มประตู ความยาว 176 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นฉาง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 1,006,100                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-โรงครวั-ซกัฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 160 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

สามโคก ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,898,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอกจ่ายกลาง 2 ชัน้ (กรณีโรงพยาบาลมรีะบบ

บ าบดัน า้เสยี) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย 450 ตารางเมตร 

(โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลหนองเสอื ต าบลบงึบา อ าเภอหนอง หลงั 1 10,373,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูและรัว้ตาขา่ยถกั ป้ายชือ่มาตรฐาน พรอ้มเสาธง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าผกักูด ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี รายการ 1 976,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 972,900                   
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นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 972,900                   

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 872,900                   

งบลงทนุ 872,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 872,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 572,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคาร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ปทุมธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 572,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงเกบ็ของ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองเสอื 

ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 300,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เฝ้าระวงัป้องกนัภยัคุกคามบนระบบสารสนเทศ

และเกบ็ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอร ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 100,000                      

กรมการแพทย์ 244,372,400              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 96,650,500                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 96,650,500                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 96,650,500                

งบลงทนุ 96,650,500                

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสฟีนัท ัง้ปากและกะโหลกศีรษะระบบ

ดจิติอล ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,000,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 87,272,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 8,325  ตารางเมตร สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดั หลงั 1 62,515,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์6 ชัน้ 20 ยูนิต พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

2,366 ตารางเมตร สถาบนับ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 24,757,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,727,900                    

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 4,963,400                    

รายการระดบัที1่: รื้อยา้ยพรอ้มติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าและติดต ัง้ระบบไฟฟ้า

แรงต า่ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 2,764,500                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 82,233,400                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 82,233,400                

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 82,233,400                

งบลงทนุ 82,233,400                

ครุภณัฑ์ 67,775,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 67,775,000                   
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปรบัเอนนอนระบบไฟฟ้า พรอ้มคนัโยก CPR ฉุกเฉิน

 ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตวั 5 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเร็วสูงชนิดไม่นอ้ยกวา่ 

128 ภาพ ต่อการหมนุ 1 รอบ ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุระบบเครื่องวางแผนการรกัษาทางรงัสชีนิดแปรความ

เขม้ และเทคนิคแปรความเขม้เชงิปริมาตรสามมติิ ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบจดัยาและบริหารยาอตัโนมตัิ ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 13,400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,458,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,458,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ 96 หอ้ง พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

3,908 ตารางเมตร ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 14,458,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 65,488,500                

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 65,488,500                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 65,488,500                

งบลงทนุ 65,488,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,488,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,488,500                   

รายการระดบัที1่: โรงพยาบาลท ัว่ไปและอบุตัิเหตุ โรงพยาบาลราชวถิ ีต าบล

ประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี รายการ 1 65,488,500                   

กระทรวงอตุสาหกรรม 196,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 196,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 196,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 196,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 196,000                   

งบลงทนุ 196,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 196,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 196,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบระบายน า้ทิ้งภายในส านกังาน ต าบลบา้น

ฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 196,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 106,648,800               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,994,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,994,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 5,994,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 5,994,000                 

งบอดุหนุน 5,994,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,994,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะเกรียง ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดาวดงึษ ์ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางโพธิ์ใน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางคลองสาม ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุณหญงิสม้จนี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมูลเหลก็ ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพชิติปิตยาราม ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองหน่ึง ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทองสะอาด ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธาวาส ต าบลลาดหลมุแกว้ อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัต าหนกั ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ ัว่ทอง ต าบลบา้นปทุม อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางนา ต าบลบางโพธิ์เหนือ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองเกา้ ต าบลบงึบอน อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึกาสาม ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงมณี ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าไขแสงธรรมาราม ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าแล ต าบลบา้นกระแชง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี วดั 1 333,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 100,654,800              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 75,154,800                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 11,280,000                

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 11,280,000                

งบลงทนุ 11,280,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,280,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล บก.ตชด.ภาค 1 ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 1,080,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน บก.ตชด.ภาค 1 ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สาย 1 10,200,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 63,874,800                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 63,874,800                

งบลงทนุ 63,874,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,874,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,874,800                   
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รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการและที่พกัอาศยัพรอ้มส่วนประกอบ สภ.

คูคต ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 27,106,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ พรอ้มส่วนประกอบ ภ.จว.ปทุมธานี ต าบล

บา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 36,768,500                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 25,500,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 25,500,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.ธญับุรี ต าบล

ประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 22,000,000                   

การปฏรูิประบบงานสอบสวนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงพื้นที่กลุม่งานตรวจยาเสพติด ศูนย์

พสูิจนห์ลกัฐาน 1 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โครงการ 1 3,500,000                    

หน่วยงานของศาล 150,615,100               

ส านกังานศาลยตุธิรรม 150,615,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 150,615,100              

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 150,615,100              

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 150,615,100              

งบรายจ่ายอื่น 150,615,100              

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอทุธรณ์ภาค 1 พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 148,080,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอทุธรณ์ภาค 1 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั แห่ง 1 2,534,300                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้น

ฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี ชดุ 2 49,600                        
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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 าจงัหวดัปทุมธานี  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 1,912,794,900            

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 985,693,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 25,907,900                

โครงการพฒันาศกัยภาพวจิยัอาหาร 14,363,600                

พฒันาศกัยภาพวจิยัอาหารภาคเอกชน 14,363,600                

งบลงทนุ 10,212,000                

ครุภณัฑ์ 10,212,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,212,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหร์ะดบัความหนืของผลติภณัฑอ์าหารและ

น า้มนั ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,337,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อผลติภณัฑอ์าหารโดยใชก้ระแสไฟฟ้า ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อผลติภณัฑอ์าหารโดยใชแ้รงดนัและความรอ้น

ร่วมกนั ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,724,500                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยอืกแขง็ผลติภณัฑอ์าหารแบบรวดเร็ว ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,300,000                    

งบอดุหนุน 4,151,600                 

ค่าใชส้อย 2,821,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 2,821,600                    

ค่าวสัดุ 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 1,330,000                    

โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการผลติหวัเชื้อจลุนิทรียเ์พือ่อตุสาหกรรม 7,644,300                 

พฒันานวตักรรมการผลติหวัเชื้อจลุนิทรียเ์พือ่อตุสาหกรรม : โพรไบโอตกิและพรีไบ

โอตกิ 7,644,300                 

งบอดุหนุน 7,644,300                 

ค่าตอบแทน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 450,000                      

ค่าใชส้อย 4,058,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 4,058,300                    

ค่าวสัดุ 3,136,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 3,136,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั 3,900,000                 

พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมและนวตักรรมอาหารปลอดภยั 3,900,000                 

งบอดุหนุน 3,900,000                 

ค่าใชส้อย 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 3,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 18,810,200                

โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถา่ยทอด

เทคโนโลยสู่ีวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 18,810,200                
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พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ี

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 18,810,200                

งบอดุหนุน 18,810,200                

ค่าตอบแทน 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 600,000                      

ค่าใชส้อย 18,210,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 18,210,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 136,500,000              

โครงการบริการวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง 136,500,000              

บริการวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง 136,500,000              

งบลงทนุ 133,000,000              

ครุภณัฑ์ 133,000,000                 

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารทดสอบและพฒันาระบบขนส่ง

ทางราง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 130,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบและพฒันาระบบหา้มลอ้รถไฟ ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัพลวตัรของลอ้รถไฟ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสภาพการใชง้านรถไฟดว้ยเทคโนโลยคีลืน่

เสยีง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 6,500,000                    

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าใชส้อย 540,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 540,000                      

ค่าวสัดุ 2,960,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 2,960,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 132,349,100              

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 22,409,300                

พฒันาการบริหารจดัการทรยัากรธรรมชาตพิลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 20,169,400                

งบลงทนุ 1,850,000                 

ครุภณัฑ์ 1,850,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่:  อปุกรณ์ตน้แบบถงัปฏกิริิยาชวีภาพเยือ่กรองแบบไม่ใช ้

อากาศแบบเยือ่กรองภายในพรอ้มอปุกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,850,000                    

งบอดุหนุน 18,319,400                

ค่าตอบแทน 1,487,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 1,487,300                    

ค่าใชส้อย 9,349,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 9,349,400                    

ค่าวสัดุ 7,482,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 7,482,700                    

การพฒันานวตักรรมวสัดุและจกัรกลอตัโนมตัิ 2,239,900                 
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งบอดุหนุน 2,239,900                 

ค่าใชส้อย 1,239,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 1,239,900                    

ค่าวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 1,000,000                    

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 88,572,600                

การพฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งมลูค่าทางการเกษตรและฐานทรพัยากรชวีภาพ 32,649,300                

งบลงทนุ 3,800,000                 

ครุภณัฑ์ 3,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมอนุภาคส าหรบักกัเกบ็สารส าคญัจากสมนุไพร

 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจติดตามสารพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคการวาบแสง

 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,300,000                    

งบอดุหนุน 28,849,300                

ค่าตอบแทน 2,959,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 2,959,800                    

ค่าใชส้อย 10,506,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 10,506,500                   

ค่าวสัดุ 15,383,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 15,383,000                   

การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑอ์าหารและสมนุไพรเพือ่สุขภาพ 55,923,300                

งบลงทนุ 24,920,000                

ครุภณัฑ์ 24,920,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 24,920,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมนุพรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการป้องกนัแสงแดดและการ

ออกฤทธิ์ของผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 3,970,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามและวเิคราะหต์วัชี้วดัทางชวีภาพของเซลล์

ผวิหนงัจ าลองดว้ยแสงฟลูออเรสเซนต ์ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพือ่วจิยัการใชจ้ลุนิทรียใ์นการเปลีย่นแปลง

คุณสมบตัิทางเคมแีละชวีภาพของวตัถดุบิธรรมชาติ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการละลายและการปลดปลอ่ยตวัยาและ

สารส าคญั ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารและท าสารใหบ้ริสุทธิ์ ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวเิคราะหผ์วิวสัดุระดบันาโนเมตร ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งวสัดุผสมระดบันาโนเมตร ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณลกัษณะของโปรตีน หรือ DNA ใน

การทดสอบฤทธิ์ทางชวีภาพ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ชดุ 1 4,000,000                    

งบอดุหนุน 31,003,300                
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ค่าตอบแทน 1,913,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 1,913,900                    

ค่าใชส้อย 13,265,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 13,265,900                   

ค่าวสัดุ 15,823,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 15,823,500                   

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 21,367,200                

การวจิยัและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางคุณภาพเพือ่ระบบนิเวศนวตักรรมทีเ่ขม้แขง็ 21,367,200                

งบลงทนุ 6,889,000                 

ครุภณัฑ์ 3,889,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,889,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องไตเตรทแบบอตัโนมตัิ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 6 2,889,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพการวดัเครื่องมอืแพทยด์ว้ยวชิ ัน่ 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพกัและกกักนัสตัว ์ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หลงั 1 3,000,000                    

งบอดุหนุน 14,478,200                

ค่าใชส้อย 7,479,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 7,479,500                    

ค่าวสัดุ 6,998,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 6,998,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 187,562,400              

การถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 187,562,400              

การถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีอตุสาหกรรม วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 14,815,200                

งบอดุหนุน 14,815,200                

ค่าตอบแทน 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 700,000                      

ค่าใชส้อย 12,093,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 12,093,200                   

ค่าวสัดุ 2,022,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 2,022,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัสนบัสนุนเพือ่การวจิยัและพฒันา 7,910,700                 

งบอดุหนุน 7,910,700                 

ค่าใชส้อย 5,226,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 5,226,100                    

ค่าวสัดุ 2,684,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 2,684,600                    

การถา่ยทอดเทคโนโลยสู่ีชมุชน 52,735,200                

งบลงทนุ 10,735,200                

ครุภณัฑ์ 10,735,200                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 10,735,200                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกดัในระดบัไมโครเมตร  ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 3,435,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาทางเคมแีบบมลัติโหมด ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอ 3 กระบอกตา พรอ้มระบบถา่ยภาพ

ดจิติอล ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้เยอืกแขง็สุญญากาศ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เครื่อง 1 1,200,000                    

งบอดุหนุน 42,000,000                

ค่าตอบแทน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 0 2,000,000                    

ค่าใชส้อย 31,748,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 31,748,500                   

ค่าวสัดุ 8,251,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 8,251,500                    

การจดัการสถานีเพือ่ถา่ยทอดความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 16,011,900                

งบอดุหนุน 16,011,900                

ค่าใชส้อย 11,011,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 11,011,900                   

ค่าวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 5,000,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนศูนยเ์ชี่ยวชาญนวตักรรม 96,089,400                

งบลงทนุ 76,089,400                

ครุภณัฑ์ 76,089,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,911,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 6,611,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งส านกังาน ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,300,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 50,962,900                   

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 2 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 8,786,900                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 3 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 8,486,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 7 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 7,448,100                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 5 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 9,043,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 6 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 9,454,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัสภาวะหอ้งปฏบิตัิการ อาคารวจิยัและพฒันา 1 

ชัน้ 4 ต าบลคลองหา้  อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 7,742,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,215,500                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองสภาวะอากาศส าหรบัการทดสอบความคงทน

ของวสัดุ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดขึ้นรูป ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 4,975,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัขึ้นรูปยางระบบสุญญากาศ ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอนิเตอรเ์มช ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 1,920,000                    

งบอดุหนุน 20,000,000                

ค่าใชส้อย 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 20,000,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 398,602,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม 398,602,600              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 398,602,600              

งบอดุหนุน 398,602,600              

เงนิเดอืน 343,261,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 665 343,261,400                 

ค่าจา้งประจ า 18,042,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 67 18,042,200                   

ค่าตอบแทน 3,431,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าตอบแทนผูว้า่ ท่าน 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (เงนิเพิม่ประจ า

สถานีวจิยัในทอ้งที่กนัดาร) คน 1 131,700                      

ค่าใชส้อย 33,867,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 570 33,867,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 85,960,800                

การใหบ้ริการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 85,960,800                บริการวเิคราะห ์ทดสอบวตัถดุบิ ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และการสอบเทยีบเครื่องมอื

วดั 35,997,800                

งบลงทนุ 23,189,600                

ครุภณัฑ์ 23,189,600                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 23,189,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพพื้นผวิของวสัดุพรอ้ม

อปุกรณ์วเิคราะหก์ารเรียงตวัของผลกึโดยใชล้  าอเิลก็ตรอน ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบการกดักร่อนแบบสแกน ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตัง้

 แบบแนวนอน และแบบเอนกประสงค ์ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง ชดุ 1 2,209,600                    

งบอดุหนุน 12,808,200                

ค่าใชส้อย 8,604,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 8,604,300                    

ค่าวสัดุ 4,203,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 4,203,900                    

บริการรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 5,153,800                 

งบอดุหนุน 5,153,800                 

ค่าใชส้อย 3,116,200                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 3,116,200                    

ค่าวสัดุ 2,037,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 2,037,600                    

บริการขอ้มลูขอ้สนเทศเพือ่เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม 44,809,200                

งบอดุหนุน 44,809,200                

ค่าตอบแทน 9,481,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าสวสัดกิาร) 0 9,481,900                    

ค่าใชส้อย 6,425,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 2,666,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าเช่าที่ดนิราช แห่ง 2 1,127,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง คนั 6 2,631,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 27,154,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าไฟฟ้า ค่า

น า้ประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณียฯ์ และค่าบริการ Internet) 0 27,154,800                   

ค่าวสัดุ 1,747,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าวสัดุ) 0 1,747,000                    

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ 853,015,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,047,700                 

โครงการศึกษาวจิยัและรวบรวมองคค์วามรูด้า้นธรรมชาติ 2,047,700                 

การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัวบ์ริเวณทุ่งหลวงรงัสติ 482,500                   

งบอดุหนุน 482,500                   

ค่าใชส้อย 482,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 482,500                      

การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัวใ์นพื้นทีส่วนสตัว ์

นครราชสมีา 282,100                   

งบอดุหนุน 282,100                   

ค่าใชส้อย 282,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 282,100                      

การท าเครื่องหมายดเีอน็เอทีใ่ชใ้นการบง่ชี้ชนิดพรรณไมส้กลุมะเดือ่พื้นเมอืงของไทย

เพือ่การอนุรกัษ์ 464,700                   

งบอดุหนุน 464,700                   

ค่าใชส้อย 464,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 464,700                      

การศึกษาความหลากชนิดและพลวตัของไมพ้ื้นลา่งในป่าดบิเขาระดบัต า่บริเวณลุ่มน า้

หว้ยคอกมา้ อทุยานแหง่ชาตดิอยสุเทพ-ปยุ จงัหวดัเชยีงใหม่ 232,000                   

งบอดุหนุน 232,000                   

ค่าใชส้อย 232,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 232,000                      

การศึกษาความหลากชนิดของสตัวเ์ลื้อยคลานในพื้นทีภู่เขาหนิปูนภาคกลางในประเทศ

ไทย 94,200                     

งบอดุหนุน 94,200                     

ค่าใชส้อย 94,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 94,200                        
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การศึกษาความหลากชนิดสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมในพื้นทีป่่ามรดกโลกทางธรรมชาตทิุ่ง

ใหญ่นเรศวร-หว้ยขาแขง้ 388,800                   

งบลงทนุ 220,000                   

ครุภณัฑ์ 220,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 220,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพสตัวป่์า (Camera Trap) ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 10 220,000                      

งบอดุหนุน 168,800                   

ค่าใชส้อย 168,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 168,800                      

การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิว๋ภูเขาหนิปูนในพื้นทีภ่าคกลางในประเทศไทย 103,400                   

งบอดุหนุน 103,400                   

ค่าใชส้อย 103,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 103,400                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 616,723,300              

โครงการพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้ (พพิธิภณัฑร์ชักาลที ่9) 112,055,900              

ก่อสรา้งพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้ 111,043,900              

งบลงทนุ 111,043,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,043,900                 

ค่าควบคุมงาน 1,625,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้ ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,625,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 109,418,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 109,418,900                 

ก่อสรา้งชิ้นงานนิทรรศการพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้พรอ้มตดิต ัง้ 1,012,000                 

งบลงทนุ 1,012,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,012,000                    

ค่าควบคุมงาน 1,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งชิ้นงานนิทรรศการพพิธิภณัฑ์

พระรามเกา้พรอ้มติดต ัง้ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 1,012,000                    

โครงการเสริมสรา้งขดีความสามารถก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม 464,936,500              

บริการผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑพ์ระรามเกา้ 46,629,700                

งบลงทนุ 46,629,700                

ครุภณัฑ์ 46,629,700                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสารขนาดบรรทุก 1,600 กโิลกรมั ต าบลคลองหา้

 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 4 14,000,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,429,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบสือ่สารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 4,429,700                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรทศันว์งจรปิด ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 6,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 21,700,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงรวม ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ระบบ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัท ์ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 1,600 เควเีอ พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 17,000,000                   

บริการผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,300,000                

งบลงทนุ 23,250,000                

ครุภณัฑ์ 5,250,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิทรรศการเคลือ่นที่นกัประดษิฐน์อ้ย ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: จา้งจดัท าวดิทีศันเ์ทดิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์

พระบรมราชนีินาถ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เรื่อง 7 1,750,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงราวก ัน้เพือ่ความปลอดภยัในพพิธิภณัฑ์

วทิยาศาสตร ์ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งนิทรรศการพลงังาน ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 15,000,000                   

งบอดุหนุน 2,050,000                 

ค่าใชส้อย 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 2,050,000                    

บริการผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา 16,898,000                

งบลงทนุ 11,850,000                

ครุภณัฑ์ 9,350,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 220 เควเีอ พรอ้มติดต ัง้ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 4,250,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครนไฟฟ้าแบบวิง่บนรางเดี่ยว (Single Overhead 

Travelling Crane) ขนาดรบัน า้หนกั 2 ตนั ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง งาน 1 1,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมอณุหภูมลิบ 20 องศา พรอ้มติดต ัง้ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ระบบ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ตวัอยา่งนกแบบที่ 1 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 40 2,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ออกแบบนิทรรศการถาวรชดุความหลากหลายทางชวีภาพ

แห่งประเทศไทย ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 2,500,000                    

งบอดุหนุน 5,048,000                 

ค่าใชส้อย 5,048,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 5,048,000                    

บริการผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 18,515,000                

งบลงทนุ 16,000,000                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

ครุภณัฑ์ 6,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานจา้งท านิทรรศการเคลือ่นที่ เรื่อง Logical ต าบลคลอง

หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 6,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งปฏบิตัิการ FAB LAB and IT Actvities 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 9,500,000                    

งบอดุหนุน 2,515,000                 

ค่าใชส้อย 2,515,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 2,515,000                    

จดัค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์ 2,983,000                 

งบอดุหนุน 2,983,000                 

ค่าใชส้อย 2,983,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 2,983,000                    

จดัค่ายวทิยาศาสตรส์านใจไทยสู่ใจใต ้ 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ค่าใชส้อย 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 4,800,000                    

จดัประกวดแขง่ขนัทางวทิยาศาสตร์ 3,274,200                 

งบอดุหนุน 3,274,200                 

ค่าใชส้อย 3,274,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 3,274,200                    

จดันิทรรศการวทิยาศาสตรเ์คลือ่นที่ 35,000,000                

งบลงทนุ 5,000,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชิ้นงานวทิยาศาสตรส์ือ่สมัผสั ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 20 5,000,000                    

งบอดุหนุน 30,000,000                

ค่าใชส้อย 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 30,000,000                   

พฒันาบคุลากรเพือ่การสื่อสารวทิยาศาสตร์ 2,104,000                 

งบอดุหนุน 2,104,000                 

ค่าใชส้อย 2,104,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 2,104,000                    

มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 220,000,000              

งบอดุหนุน 220,000,000              

ค่าใชส้อย 220,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 220,000,000                 

ปลูกฝงัปญัญาเยาว ์ 13,500,000                

งบอดุหนุน 13,500,000                

ค่าใชส้อย 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 13,500,000                   

จตัรุสัวทิยาศาสตร์ 19,179,100                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

งบอดุหนุน 19,179,100                

ค่าใชส้อย 19,179,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 19,179,100                   

ถา่ยทอดความรูข้า่วสารดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม 40,713,500                

งบอดุหนุน 40,713,500                

ค่าใชส้อย 40,713,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 40,713,500                   

สรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละภูมปิญัญาไทยในการปรบัตวัเขา้สู่ AEC 14,500,000                

งบอดุหนุน 14,500,000                

ค่าใชส้อย 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 14,500,000                   

การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 740,000                   

งบอดุหนุน 740,000                   

ค่าใชส้อย 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 740,000                      

หอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร์ 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าใชส้อย 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 800,000                      

โครงการศูนยน์วตักรรมแหง่อนาคต (Futurium) 39,730,900                

ก่อสรา้งอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนยน์วตักรรมแหง่อนาคต (Futurium) 39,730,900                

งบลงทนุ 39,730,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,730,900                   

ค่าควบคุมงาน 2,643,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งศูนยน์วตักรรมแห่งอนาคต 

(Futurium) ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,643,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,087,200                   

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งศูนยน์วตักรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 37,087,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 85,042,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 85,042,100                

บริหารจดัการบคุลากร 85,042,100                

งบอดุหนุน 85,042,100                

เงนิเดอืน 77,662,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 159 61,192,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ า อตัรา 65 14,991,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 18 1,478,400                    

ค่าตอบแทน 3,619,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 3 1,144,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูอ้  านวยการ บาท 0 2,475,000                    

ค่าใชส้อย 3,760,200                    

รายการระดบัที1่: กองทุนส ารองเลี้ยงชพี อตัรา 177 3,760,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 149,202,800              

การสนบัสนุนการบริหารงานพพิธิภณัฑ์ 149,202,800              
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

การตลาดและบริการผูเ้ขา้ชม 24,865,000                

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปพรอ้มเลนสแ์ละอปุกรณ์ ต าบลคลองหา้ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 250,000                      

งบอดุหนุน 24,615,000                

ค่าใชส้อย 24,615,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 24,615,000                   

การบริหารจดัการ 120,245,100              

งบลงทนุ 32,600,000                

ครุภณัฑ์ 3,450,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: รถไฟฟ้า CARIO รุ่น 15 ที่น ัง่ ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คนั 3 3,450,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,150,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,150,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนบริการผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ 1 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสายส่งแรงสูงและเปลีย่นหมอ้แปลงไฟฟ้า

ขนาด 2000 KVA ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบนัไดเลือ่นอาคารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ ต าบล

คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงชดุรบั-ส่งไฟฟ้าหลกั (MDB) อาคารพพิธิภณัฑ์

ธรรมชาติวทิยา ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพพิธิภณัฑเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี งาน 1 7,000,000                    

งบอดุหนุน 87,645,100                

ค่าตอบแทน 19,849,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 17,192,700                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาล บาท 0 2,212,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร บาท 0 294,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืบุตร บาท 0 150,000                      

ค่าใชส้อย 42,588,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 22,588,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน: เงนิอดุหนุนชดเชยค่าเขา้ชมส าหรบั

เด็กและเยาวชน บาท 0 20,000,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 23,007,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,545,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,461,500                   

ค่าวสัดุ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 2,200,000                    

พฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4,092,700                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03130000 จงัหวดัปทมุธานี

งบอดุหนุน 4,092,700                 

ค่าใชส้อย 2,992,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 2,992,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 700,000                      

ค่าวสัดุ 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 400,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 58,799,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 58,799,400                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 58,799,400                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 54,299,400                

งบลงทนุ 54,299,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,299,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,299,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขารงัสติ อ าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 54,299,400                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่บา้นอบุลชาติ 1 หมู่ 7 

ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 4,500,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 15,286,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 15,286,600                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 15,286,600                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 15,286,600                

งบอดุหนุน 15,286,600                

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,025,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นเอื้ออาทรรงัสติ (คลอง7/1) ต าบลล าลูกกา

 อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 2,025,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 13,261,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรพหลโยธนิ 44 ระยะที่ 1,2 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง แห่ง 1 9,937,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรรงัสติคลอง 7/1 ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,035,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรรงัสติคลอง 7/3 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั แห่ง 1 883,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลมุแกว้ 2) ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 1,101,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรรงัสติคลอง9 ต าบลบงึสนัน่ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 304,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 473,293,300               

จงัหวดัปทมุธานี 274,428,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 274,428,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 104,669,400              
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พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 78,218,500                

งบลงทนุ 78,218,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,218,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,941,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยคูขวาง 2 หมู่ที่ 1 

ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 0.858 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายทาง 1 4,029,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบคลองคูขวาง

มอญและคลองหม่อม หมู่ที่ 3 และ 10 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุ

แกว้ จงัหวดัปทุมธานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 9,860,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายถนนภูมใิจ หมู่ที่ 3 

ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี (ช่วงแยกวดับวัหลวง -

 ถนนคู่ขนานทางด่วน) ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.660 กโิลเมตร สายทาง 1 8,472,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยแผ่นดนิธรรม

แผ่นดนิทอง หมู่ที่ 5 ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ความ

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยพนัธเ์อยีม หมู่ที่ 6 

ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,510,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองแอน 9 หมู่ที่ 

6 ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ความกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.950 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,590,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงผ่านยา่นชมุชน ทางหลวงหมายเลข 346

 ตอนควบคุม 0102 และ 0103 ตอนสะพานคลองเปรม - ต่างระดบัลาด

หลมุแกว้ ระหวา่ง กม.10+900 - กม.12+100 LT และเพิม่ช่องทางจราจร

ดา้นซา้ยทางจาก 3 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจร ต าบลบางปรอก อ าเภอ สายทาง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบ

คลองฟารม์คีรีขนัธ ์หมู่ที่ 3 ต าบลทา้ยเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี

 ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.360 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,277,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ พรอ้มบ่อพกัและรางว ีซอยววิฒันรางกูล

 หมู่ที่ 5 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ความยาว แห่ง 1 5,277,000                    

เสริมสรา้งความสามคัค ีครอบครวัอบอุ่นและมคุีณภาพชวีติทีด่ี 9,303,900                 

งบด าเนินงาน 9,303,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,303,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 330,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 103,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,042,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 476,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,565,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,913,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ด  าเนินการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 703,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนต์ 0 86,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่พรอ้มตกแต่ง 0 243,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเหมารถส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 0 120,000                      
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตรวจติดตามและประเมนิผล 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัอบรม 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 133,200                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เผยแพร่สปอรต์วทิยุ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,302,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 1,206,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,095,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 469,100                      

การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 17,147,000                

งบด าเนินงาน 8,147,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,147,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 223,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 774,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 525,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ของที่ระลกึ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถบสั 0 208,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 0 175,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,623,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 3,164,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 458,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 82,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 189,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 350,000                      

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 72,886,900                

บูรณาการบริหารจดัการขยะจงัหวดัปทมุธานี 9,986,900                 

งบด าเนินงาน 9,986,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,986,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,081,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,081,100                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,494,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,099,500                    

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 62,900,000                

งบลงทนุ 62,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,900,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณวดั

สะแก หมู่ที่ 2 ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณวดั

พลบัสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี

 ความยาว 160.00 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

โรงเรียนป่างิ้ว หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก อ าเภอสามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ รงัสตินครนายก ซอย 38 ต าบล

ประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 16,900,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 18,465,900                

บูรณาการป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 18,465,900                

งบด าเนินงาน 18,465,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,465,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,013,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 257,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,107,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 735,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,821,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 250,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่พรอ้มตกแต่ง 0 62,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอปุกรณ์เครื่องเสยีง 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ บาท 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 1,177,800                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเตรียมการประกวดจงัหวดั To Be 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสมดุสมดุคู่มอื 0 141,200                      

รายการระดบัที2่: จดัท าโลเ่กยีรติคุณ 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าใบประกาศพรอ้มกรอบ 0 8,100                         

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 940,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าป้ายไวนิล 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 99,900                        

รายการระดบัที2่: จา้งจดัท าป้าย X-Stand 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าสติก๊เกอร์ บาท 0 204,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นโปรเตอร์ บาท 0 234,400                      

รายการระดบัที2่: จดัท า Roll Up/X-Stand 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,027,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,027,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั บาท 0 1,104,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 383,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,850,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 247,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 66,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,750,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 32,406,100                

ส่งเสริมการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 10,533,300                

งบด าเนินงาน 3,209,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,209,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 192,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 123,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 573,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 42,900                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ 0 10,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาอบรมความรูด้า้นการผลติยา 0 5,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธส์รา้งความรูแ้ก่ประชาชน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 339,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 339,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 176,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,497,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 143,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 154,000                      

งบลงทนุ 7,323,500                 

ครุภณัฑ์ 2,255,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 230,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ตวั 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ตวั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก ความกวา้ง 88.00 เซนติเมตร 

ความยาว 40.60 เซนติเมตร ความสูง 87.80 เซนติเมตร ต าบลบงึบา อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก ความกวา้ง 45.70 เซนติเมตร 

ความยาว 91.70 เซนติเมตร ความสูง 183.00 เซนติเมตร ต าบลบงึบา 

อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเปิดทบึ ความกวา้ง 45.80 เซนติเมตร ความ

ยาว 91.40 เซนติเมตร ความสูง 183.00 เซนติเมตร ต าบลบงึบา อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์3 ประตู ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ตู ้ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์หลก็ 6 ประตู ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื 

จงัหวดัปทุมธานี ตู ้ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั ตวั 21 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื 

จงัหวดัปทุมธานี ชดุ 1 60,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 426,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีปากถงุ ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้า ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสแตนเลส ความกวา้ง 80.00 เซนติเมตร ความยาว

 200.00 เซนติเมตร ความสูง 180.00 เซนติเมตร ต าบลบงึบา อ าเภอหนอง

เสอื จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 16 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสแตนเลส ความกวา้ง 80.00 เซนติเมตร ความยาว

 200.00 เซนติเมตร ความสูง 80.00 เซนติเมตร ต าบลบงึบา อ าเภอหนอง

เสอื จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้ตากสมนุไพรสแตนเลส ความกวา้ง 80.00 เซนติเมตร 

ความยาว 200.00 เซนติเมตร ความสูง 160 เซนติเมตร ต าบลบงึบา อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี ชิ้น 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สมนุไพรสแตนเลสมลีอ้ ต าบลบงึบา อ าเภอหนอง

เสอื จงัหวดัปทุมธานี คนั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมรอ้น ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบสปริง ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 2 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีมอื ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 4 10,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 889,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ ขนาดบรรจ ุ1,590 ลติร เครื่อง 7 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศแบบใชเ้ทา้เหยยีบ เครื่อง 14 105,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊สแตนเลส ชดุ 14 49,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เหลก็ คนั 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดสารชวีภณัฑ ์แรงมา้ของเครื่องไมต า่กวา่ 14 เครื่อง 1 420,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัแคปซูล ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบ ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ตวงยา ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดร่อนอตัโนมตัิ ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื 

จงัหวดัปทุมธานี เครื่อง 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,068,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,068,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงผลติสมนุไพรพรอ้มโรงตากสมนุไพร 

โรงพยาบาลหนองเสอื หมู่ที่ 6 ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงรากใหญ่ 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 10 ต าบลบางเตย อ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 8 ต าบลคลองควาย อ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 8 ต าบลบงึคอไห อ าเภอล า

ลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 7 ต าบลบงึบอน อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 9 ต าบลบงึกาสาม อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 2 ต าบลล าลูกกา อ าเภอล า

ลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 22 ต าบลบงึทองหลาง 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 4 ต าบลล าผกักูด อ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 3 246,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหา้ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองเจด็ อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหก อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 3 246,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 6 ต าบลคลองพระอดุม 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 3 246,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 5 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 6 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 3 ต าบลบงึกาสาม อ าเภอ

หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนกางมุง้ หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเงนิ อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี แห่ง 1 82,000                        

ส่งเสริมแปรรูปสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4,730,200                 

งบด าเนินงาน 4,730,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,730,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 189,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 159,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,386,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 10,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 80,400                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาคุณภาพหรือบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑ์

ชมุชน/สนิคา้ OTOP 0 4,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 63,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 63,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 31,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 30,000                        

ส่งเสริมการตลาด การบริโภคสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 17,142,600                

งบด าเนินงาน 17,142,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,142,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 305,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 172,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,647,600                   
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าความสะอาด 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดุริยางค์ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดับอรด์นิทรรศการ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถยนตป์รบัอากาศ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาส ารวจ จดัการประชมุ/อบรม จดัท าทะเบยีน 

และเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มูลผูป้ระกอบการดา้นอาหาร อาหารแปรรูป

 รองรบัการพฒันาต่อยอดสู่กระบวนการผลติดว้ยนวตักรรม 0 443,500                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาอบรมเชงิปฏบิตัิการในการสรา้งสนิคา้ 0 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดผลงานนวตักรรมอาหาร 0 403,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้นวตักรรม

อาหาร และนวตักรรมอืน่ๆ 0 4,920,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเวท ีเครื่องเสยีง อปุกรณ์เปิดป้าย 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเต็นทพ์รอ้มผูกผา้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เช่าเกา้อี้ 0 14,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์ส่งเสริมการบริโภค

สนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 922,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 17,500                        

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุกนัเป้ือนพรอ้มหมวกคลมุผมสกรีนโลโก ้ 0 375,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าหมวก บาท 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ป้ายสญัลกัษณ์อาหาร บาท 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 804,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 804,500                      

รายการระดบัที1่: ค่ารางวลั บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,831,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 21,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 46,000,000                

ส่งเสริมใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพิม่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วและธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง 17,500,000                

งบด าเนินงาน 17,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 17,220,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารวบรวม จดัเกบ็ขอ้มูลแหลง่เรียนรู ้ บาท 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดักจิกรรมเปิดพื้นที่ในการสรา้งมูลค่าเพิม่

ใหก้บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ บาท 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP จ านวน 7 ครัง้ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัอบรมหลกัสูตรการพฒันาผลติภณัฑ/์สนิคา้

และการบริหารทางวฒันธรรม 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเทศกาลอาหารจากขา้ว 4 ชาติพนัธุ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงผลงาน ของดบีา้นฉนั 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 59,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 59,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 13,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 37,500                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัปทมุธานี 28,500,000                

งบด าเนินงาน 28,500,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 122,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 21,680,000                   

รายการระดบัที2่: จดัท าเสื้อประชาสมัพนัธ์ 0 510,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าติดต่อสือ่สาร บาท 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัมหกรรมเปิดฤดูกาลแขง่ขนัเรือยาว 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดรอ้ยปีล  าลูก

กาและสมโภชศาลหลกัเมอืงล  าลูกกา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินงานจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดั 0 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานสงกรานตว์ถิไีทย ส าราญใจวถิมีอญ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานประเพณีล าพาขา้วสาร ประจ าปี 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานถนนสายวฒันธรรม และตลาด

วฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,118,600                    

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 118,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,185,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,185,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000                        

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 198,865,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 198,865,000              

โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้และการลงทนุ 128,000,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชนเสน้ทางจงัหวดัปทมุธานี 128,000,000              

งบลงทนุ 128,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,000,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 128,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน

 บางคูวดั-แยกปทุมวไิล ระหวา่ง กม.4+200 -กม.7+400 RT. ต าบลบางป

รอก อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ระยะทาง 3.200 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 346 ระหวา่ง กม.1+740 กม.

4+570 (เป็นช่วง ๆ) ต าบลบางพูน อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 

ตอนต่างระดบัรงัสติ-วดันาบุญ ระหวา่ง กม.9+300-กม.12+150 ต าบลรงัสติ

 อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร สายทาง 1 38,000,000                   

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล 20,865,000                

สรา้งมลูค่าเพิม่จากปญัญาทอ้งถิน่ เพือ่การทอ่งเทีย่ว 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,907,300                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑจ์ากภูมปิญัญาทางวฒันธรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาศิลปะการแสดงที่แสดงถงึอตัลกัษณ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาถนนสายวฒันธรรม ลานวฒันธรรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 0 907,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตามวถิชีมุชนสายน า้เจา้พระยา 13 แหง่ 3,940,000                 

งบด าเนินงาน 3,940,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,835,300                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแถลงขา่วประชาสมัพนัธเ์ปิดโครงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวถิชีมุชนสายน า้เจา้พระยา จงัหวดัปทุมธานี- 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมลอ่งเรือท่องเที่ยวตามโครงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวถิชีมุชนสายน า้เจา้พระยา จงัหวดัปทุมธานี- 0 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานติดตามประเมนิผล 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ตลอดงาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเครื่องดื่ม 0 120,900                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรูปเลม่ประกอบการประชมุ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 74,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

ภูมศิิลป์ ถิน่วฒันธรรม 3,955,000                 

งบด าเนินงาน 3,955,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,955,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,885,700                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานติดตามประเมนิผล 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ตลอดงาน 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเครื่องดื่ม 0 44,900                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรูปเลม่ประกอบการประชมุ 0 10,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานโครงการภูมศิิลป์ ถิน่วฒันธรรม 0 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 49,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

มหกรรมวฒันธรรมงานศิลป์ เลศิล  า้วฒันธรรม 3,970,000                 

งบด าเนินงาน 3,970,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,917,500                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานติดตามประเมนิผล 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบนัทกึภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว ตลอดงาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งพรอ้มเครื่องดื่ม 0 40,300                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารรูปเลม่ประกอบการประชมุ 0 7,200                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแถลงขา่วประชาสมัพนัธเ์ปิดโครงการ

จดังานมหกรรมงานศิลป์ เลศิล  า้วฒันธรรม จงัหวดัปทุมธานี-นนทบุรี 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมงานศิลป์ เลศิล  า้วฒันธรรม 

จงัหวดัปทุมธานี-นนทบุรี 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 32,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

จดัแสดงจ าหน่ายสนิคา้ทอ่งเทีย่วชมุชนและลานวฒันธรรมพื้นถิน่ไทย รามญั จนี 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 288,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,690,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการรถพรอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้

ท่องเที่ยวชมุชนและลานวฒันธรรมพื้นถิน่ไทย รามญั จนี 0 4,600,000                    

โครงการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 50,000,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศัน์ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณ

หนา้วดัสามคัคียาราม หมู่ที่ 4 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี ความยาว 130.00 เมตร แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหนา้

วดัไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นงิ้ว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ความยาว แห่ง 1 25,000,000                   


