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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,314,162,054            

จงัหวดัอา่งทอง 2,314,162,054            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 37,624,900                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 2,050,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,050,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 2,050,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 2,050,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,050,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการสบืสานประเพณีที่

เกี่ยวเน่ืองกบัการปลูกขา้ว จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 2,050,000                    

สถาบนัการพลศึกษา 35,574,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,178,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 15,178,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 15,178,500                

งบลงทนุ 15,178,500                

ครุภณัฑ์ 6,508,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,508,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 990,000                      

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

03150000 จงัหวดัอา่งทอง
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03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย

  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,670,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,670,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

อ่างทอง ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 8,670,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,396,400                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 20,396,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 6,604,300                 

งบลงทนุ 6,604,300                 

ครุภณัฑ์ 2,079,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 443,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 35,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 255,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดั เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,156,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟนัดาบ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: พื้นสนามกฬีาฟนัดาบ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดั ชดุ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่า่ยน า้ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 197,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 52,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,525,000                    
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03150000 จงัหวดัอา่งทอง

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้ วทิยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ วทิยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,850,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

วทิยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสว้ม วทิยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูมิ

 อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน วทิยาเขตอ่างทอง ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 500,000                      

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 664,400                   

งบลงทนุ 664,400                   

ครุภณัฑ์ 664,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 105,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดั เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลไชยภูม ิอ าเภอ

ไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,822,700                 

งบลงทนุ 2,822,700                 

ครุภณัฑ์ 2,822,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดั เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลไชยภูม ิอ าเภอ

ไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 179,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 10,305,000                

งบลงทนุ 10,305,000                

ครุภณัฑ์ 4,885,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,662,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด  50  ปอนด ์ต าบล

ไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารหอพกั ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลไชยภูม ิอ าเภอ

ไชโย  จงัหวดัอ่างทอง คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,047,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเรือพาย ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย

  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลไชยภูมิ

 อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลไชยภูมิ

 อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,420,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,420,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกฬีาจงัหวดัอ่างทอง ต าบล

ไชยภูม ิอ าเภอไชโย  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 5,420,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 566,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   
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โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 196,799,100               

กรมชลประทาน 179,021,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,250,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 250,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัอ่างทอง ต าบลสบีวัทอง อ าเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 250,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 4,000,000                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลาดยางบริเวณที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 6 ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 166,067,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 125,468,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 125,468,500              

งบลงทนุ 125,468,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,468,500                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 125,468,500                 

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 3 ขวา - 5 ซา้ย - 1 ขวา  ต าบล

ทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1ซา้ย - 3ซา้ย ระยะที่ 3  ต าบล

ไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 3ซา้ย - 3ซา้ย ระยะที่ 2

 ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 143,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: คลองส่งน า้ 6ขวา-1ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ชณัสูตร ต าบลหว้ยคนัแหลน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 38,871,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 6  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+100  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดั รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+600  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองระบายน า้ 2 ขวา 

มหาราช 3 ฝัง่ขวา กม.1+900 ถงึ กม.6+658 เป็นช่างๆ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองมหานาม กม.5+800  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองระบาย 3 ขวา มหาราช

 2 ฝัง่ขวา กม.0+600 ถงึ กม.0+700 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลจระเขร้อ้ง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 5  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลอง 3 ขวา - 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง รายการ 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.76+400  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ รายการ 1 786,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 1(ฝัง่ซา้ย)  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 5 ซา้ย - 1 ขวา จ านวน 

6 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร   จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.40+400  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 4 จ านวน 15 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลสบีวัทอง อ าเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 5  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลบา้นพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลอง 7 ซา้ย - 1 ขวา จ านวน

 4 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลยางซา้ย อ าเภอโพธิ์ รายการ 1 660,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.กลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.

44+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลอง 1 ขวา จ านวน 4 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลยางซา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.กลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.

52+300  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี รายการ 1 820,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นฯ ท่อส่งน า้และอาคารประกอบ 

เขต จ.อ่างทอง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร  จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ โดยแรงคน คลองส่งน า้ 2

ขวา - 1ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลตลาดใหม่ 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ โดยแรงคน คลองส่งน า้ 1

ขวา - 3ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางพลบั อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ โดยแรงคน คลองส่งน า้ 2

ซา้ย - 3ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลอนิทประมูล 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้ 3ขวา - 3ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลอง คลองส่งน า้ 1ขวา-1ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 3ซา้ย กม. 26+550  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ดาดคอนกรีต คลองส่งน า้ 1ขวา (เป็นช่วงๆ) 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้ 1ขวา 3ซา้ย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ดาดคอนกรีต คลองส่งน า้ 2ขวา - 3ซา้ย 

(เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลหวัตะพาน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 3ซา้ย กม.13+900  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ คลอง 1ขวา กม. 7+560 

ปากคลองตาเพง็  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางเจา้ฉ่า 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้ 2ขวา - 3ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง คนัก ัน้น า้ 3ซา้ย จ านวน 4 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลอนิทประมูล อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 3ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ดาดคอนกรีต คลองส่งน า้ 1ขวา - 3ซา้ย 

(เป็นช่วงๆ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลบางพลบั อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1ขวา-3ซา้ย 

จ านวน 19 แห่ง ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 1  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายางมณี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 2ขวา-3ซา้ย 

จ านวน 16 แห่ง ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายางมณี ต าบลศาลาแดง   อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1ขวา จ านวน 20 

แห่ง ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี 

ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ม่วงเตี้ย พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองทุ่งขวาง  โครงการ

ชลประทานอ่างทอง ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองศาลเจา้โรงทอง  

โครงการชลประทานอ่างทอง ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดคนัคลองบา้นสาย  โครงการชลประทาน

อ่างทอง ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 975,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลององคร์กัษ ์ โครงการ

ชลประทานอ่างทอง ต าบลองคร์กัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดคนัคลองหมอ้แกงหก  โครงการ

ชลประทานอ่างทอง ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็อาคารป้องกนัตลิง่ 

หมู่ 5 โครงการชลประทานอ่างทอง ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็อาคารป้องกนัตลิง่ 

หมู่ 5  โครงการชลประทานอ่างทอง ต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมอืง รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,054,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองมหานาม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดั รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย

ใหญ่มหาราช 3 กม.0+000 - กม.5+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

มหาราช ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 1 954,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายใหญ่บาง

บาล 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลโผงเผง อ าเภอป่า รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางกลาง  

โครงการชลประทานอ่างทอง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 900,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 598,500                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 598,500                   

งบลงทนุ 598,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 598,500                      

ค่าที่ดนิ 598,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 598,500                      

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 40,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่ทา้ย ปตร.ปากคลองบางแกว้ ระยะที่ 1

 ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 0 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,704,800                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,704,800                 

การจดัการงานชลประทาน 8,704,800                 
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งบลงทนุ 8,704,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,704,800                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 3,607,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 3,607,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 657,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายางมณี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชณัสูตร  จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,097,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,296,800                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ในเขตจงัหวดัอ่างทอง โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 492,600                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายางมณี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 1,453,600                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายางมณี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 816,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานอ่างทอง ต าบล

ตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 34,100                        

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 801,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ซ.ส.1 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 143,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ข.ส.1 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบาย 3 ซา้ย 

สุพรรณ 3 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์

อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบาย สุพรรณ 3 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยั รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 2 ขวา - 1 ขวา

 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบาย 1 ขวา - 2 ขวา

 สุพรรณ 4 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลหว้ยคนัแหลน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โดยเครื่องจกัร แม่น า้นอ้ยดา้นเหนือ ปต

ร.ยางมณี .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี (งานด าเนินการเอง) 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โดยเครื่องจกัร คลองส่งน า้ 1ขวา .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี (งานด าเนินการเอง) ต าบลคลอง

ขนาก อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง รายการ 0 60,000                        

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   
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03150000 จงัหวดัอา่งทอง

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์อ่างทอง ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง คนั 1 848,000                      

กรมประมง 1,417,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 415,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 415,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 415,000                   

งบลงทนุ 415,000                   

ครุภณัฑ์ 415,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 415,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพระบบดจิติอล  ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 170,000                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 64,000                     

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 64,000                     

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 64,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 938,500                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 938,500                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 938,500                   

งบลงทนุ 938,500                   

ครุภณัฑ์ 24,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 15,000                        

รายการระดบัที1่: อวนไนลอ่นชนิดตาห่าง ขนาดยาว 50 เมตร ต าบลชยัฤทธิ์

 อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ปาก 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 914,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 914,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา-บาดาล ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 914,000                      
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กรมปศุสตัว ์ 16,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 14,635,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,106,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 5,106,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,106,000                 

งบลงทนุ 5,106,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,106,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,106,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 2600000 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 800000 816,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,529,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 9,529,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 9,529,000                 

งบลงทนุ 9,529,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,529,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,529,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นราชสถติย ์หมู่ 1 ต าบลราชสถติย ์อ าเภอ

ไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 6,404,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นราชสถติย ์หมู่ 1 ต าบลราชสถติย ์อ าเภอ

ไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 3,125,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 860,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 860,800                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 860,800                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 813,800                   

งบลงทนุ 813,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 813,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 813,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

อ่างทอง ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 468,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

 ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 345,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ต าบลยา่นซือ่ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 9,000                         

กระทรวงคมนาคม 490,507,600               

กรมเจา้ทา่ 22,500,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 22,500,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 22,500,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 22,500,000                

งบลงทนุ 22,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัแม่น า้เจา้พระยา บริเวณ

เหนือวดัโบสถ ์หมู่ที่ 5 ต.ยา่นซือ่ อ.เมอืงอ่างทอง จ.อ่างทอง แห่ง 0 22,500,000                   

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัอ่างทอง ต าบลป่างิ้ว 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 188,898,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 30,500,000                

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 30,500,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน  อ่างทอง - ปากดง จ. แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง แห่ง 1 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 148,548,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 105,940,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 105,940,000              

งบลงทนุ 105,940,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,940,000                 
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 105,940,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอ่างทอง กม. 574 44,950,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด 

ตอน 1 จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน ลาดตาล - วเิศษชยัชาญ 

ตอน 1 จ.อ่างทอง แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน สามโก ้- สบีวัทอง จ. แห่ง 1 19,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 42,608,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 42,608,000                

งบลงทนุ 42,608,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,608,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 42,608,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง 

ตอน 1 จ. อ่างทอง แห่ง 1 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดนิ 

ตอน 5 จ. อ่างทอง แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดนิ 

ตอน 4 จ. อ่างทอง แห่ง 1 2,463,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดนิ 

ตอน 1 จ. อ่างทอง แห่ง 1 1,426,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน ลาดตาล - วเิศษชยั

ชาญ ตอน 3 จ. อ่างทอง แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย  ตอน 2

 จ. อ่างทอง แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 

จ. อ่างทอง แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดบัอ่างทอง

 - บา้นรอ ตอน 1 จ. อ่างทอง แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 9,850,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,500,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอ่างทอง จ. แห่ง 10 5,500,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 277,738,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 48,500,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 48,500,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 48,500,000                
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งบลงทนุ 48,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 48,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางหา้รอ้ย (ตอนที่ 2) อ.โพธิ์

ทอง จ.อ่างทอง กม. 1.5 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.334 - บ.โรงชา้ง อ.เมอืง จ.อ่างทอง กม. 2.4 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.32 - บ.มหานาม อ.เมอืง จ.อ่างทอง กม. 2 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 41,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 41,000,000                

พฒันาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยง 41,000,000                

งบลงทนุ 41,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 - บา้นบางพลบั

 อ.ไชโย, โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กม. 1.6 41,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 170,800,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 147,800                   

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 147,800                   

งบลงทนุ 147,800                   

ครุภณัฑ์ 147,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทอ่างทอง ชดุ 1 77,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 157,262,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 157,262,000              

งบลงทนุ 157,262,000              

ครุภณัฑ์ 4,082,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,082,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง คนั 1 814,000                      

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

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,180,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 153,180,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อท.001 สะพานคลองบางโผงเผง อ.ป่าโมก จ. แห่ง 1 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

3064 - บา้นเพชร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

3454 - บา้นหวัเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง แห่ง 1 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

3064 - บา้นไผ่ด า อ.โพธิ์ทอง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3454 - บา้นสบีวัทอง อ.โพธิ์ทอง, แสวงหา จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

3501 - บา้นโคกชา้ง อ.เมอืง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

3509 - บา้นทองเลือ่น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 

3195 - บา้นท่าตะโก อ.แสวงหา, โพธิ์ทอง, สามโก ้จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

 บา้นโพสะ อ.เมอืง จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.5021 แยกทางหลวงหมายเลข 

4024 - บา้นอบทม อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.5042 แยกทางหลวงชนบท อท.

2040 - บา้นหนองเจด็เสน้ อ.เมอืง จ.อ่างทอง แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

3064 - บา้นมหานาม อ.โพธิ์ทอง, ไชโย จ.อ่างทอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้น

สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง กม. 4.5 28,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้น

ม่วงคนั อ.แสวงหา, โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กม. 2.7 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง กม. 367 20,740,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อท.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บา้น

โคกชา้ง อ.เมอืง, วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 8,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,391,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,344,200                

งบลงทนุ 12,344,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,344,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,344,200                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,402,800                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3501 - บา้นโคกชา้ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 2 1,074,400                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3195 - บา้นสามเรือน อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,932,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 32 - บา้นหนัสงัข ์อ.เมอืง จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,945,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.3031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 334 - บา้นโรงชา้ง อ.เมอืง จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,945,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อท.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3501 - บา้นไผ่ด า อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,945,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอ่างทอง แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,438,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,460,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,460,000                 

งบลงทนุ 3,460,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,460,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,460,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อท.

3031 แยกทางหลวงหมายเลข 334 - บา้นโรงชา้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อท.

2034 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,730,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,978,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,978,000                

งบลงทนุ 13,978,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,978,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,978,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นหวัเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นสาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ. แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นคลองอา้ยทอก อ.วเิศษชยัชาญ แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นลาดจนิจาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บา้นไผ่ด า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3372 - บา้นสามหน่อ อ.สามโก ้จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509 - บา้นทองเลือ่น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อท.

4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บา้นท่าตะโก อ.สามโก ้จ.อ่างทอง แห่ง 1 1,748,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 18,191,000                

กรมทรพัยากรน า้ 14,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 14,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองส่งน า้  หมู่ที่ 1-6  ต าบลร ามะ

สกั  อ าเภอโพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 14,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,686,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,686,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัราชสกณุา (ราษฎร์

รงัสฤษฎ)์ หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่จ าศิล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนไผ่วงวทิยา หมู่ที่ 2 

ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 983,000                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวัคลอง หมู่ที่ 12 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศาลาออ้ หมู่ที่ 2 ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นช่องน า้ไหล หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยคนัแหลน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมป่าไม ้ 1,505,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,505,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,505,000                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 449,000                   

งบลงทนุ 449,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 449,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 449,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 40000 304,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,056,000                 

งบลงทนุ 1,056,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอ่างทอง ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอ่างทอง กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงมหาดไทย 859,025,900               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,822,500                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   



18 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

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 3,774,500                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,774,500                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 274,500                   

งบลงทนุ 274,500                   

ครุภณัฑ์ 274,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 274,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

อ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 274,500                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 2,530,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,530,300                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,530,300                 

การบริหารงานอ าเภอ 2,530,300                 

งบลงทนุ 2,530,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,530,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,893,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 138,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 64,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 74,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 499,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 263,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 263,500                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 263,500                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 263,500                   

งบลงทนุ 263,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 263,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 263,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบล

ตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 263,500                      

กรมทีด่นิ 390,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 390,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 390,000                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 390,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 390,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 690,402,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 32,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,000,000                

บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,000,000                

งบลงทนุ 32,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะบริเวณคลองล าท่าแดง อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 32,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 43,800,100                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 43,800,100                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 43,800,100                

งบลงทนุ 43,800,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,800,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 43,800,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้

เจา้พระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ถงึ หมู่ที่ 3 ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 19,291,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้

เจา้พระยา ต าบลยา่นซือ่ (ระยะที่ 2) อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 16,908,800                   
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รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมริมแม่น า้

เจา้พระยา ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง (ระยะที่ 3) แห่ง 1 7,600,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 614,602,700              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 212,505,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 212,505,500              

งบลงทนุ 212,505,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 212,505,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 212,505,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองล าท่าแดง พรอ้มถนน คสล. 

จากถนนอ่างทอง-สงิหบ์ุรี ถงึบริเวณบ่อบ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงอ่างทอง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 838 เมตร แห่ง 1 24,941,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3,

 หมู่ที่ 5 ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 374 เมตร แห่ง 1 29,740,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1, 2 ต าบล

จ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 314 เมตร แห่ง 1 20,816,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลบางจกั 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 210 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 3 (ใตว้ดัสามประชมุ)

 ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 532 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย แนวเขือ่นเทศบาลเดมิ หมู่

ที่ 3 ต าบลอ่างแกว้ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองแปดแกว้ หนา้วดักลางราชครู

ธาราม ต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหนา้ชมุชน

ยอ่ยที่ 1 และที่ 2 (หมู่บา้นน า้วน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 647 เมตร แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางแกว้ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 

ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณบา้นโพสะ 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว แห่ง 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณบา้นโพสะ 

หมู่ที่ 3 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 298 แห่ง 1 12,092,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หนา้วดัก าแพง หมู่ที่ 

3 ต าบลหลกัฟ้า อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 402,097,200              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 402,097,200              

งบลงทนุ 402,097,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 402,097,200                 

ค่าควบคุมงาน 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโผง

เผง ระยะที่ 3 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโผง

เผง ระยะที่ 4 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนวเิศษ

ไชยชาญ ระยะที่ 2 อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 396,847,200                 
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนป่าโมก อ าเภอป่า

โมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 101,436,400                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโผงเผง ระยะที่ 2

 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 55,402,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโพธิ์ทอง ระยะที่ 2

 อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 90,008,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโผงเผง ระยะที่ 3

 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนโผงเผง ระยะที่ 4

 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนวเิศษไชยชาญ 

ระยะที่ 2 อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 50,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 160,616,800              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 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

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ ชดุ 14 53,200                        
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รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 159,895,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 18,112,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 18,112,000                

งบอดุหนุน 18,112,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,112,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 18,112,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40 เมตร 

บา้นเพชร หมู่ที่ 7 ต าบลเพชรเมอืงทอง เทศบาลต าบลเพชรเมอืงทอง 

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,059,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 38 

เมตร บา้นเชงิหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลหวัไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย สนามวอลเลยบ์อล 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร และสนามเซปคัตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 

18 เมตร ยาว 20 เมตร บา้นสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลศาลาแดง 

เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย สนามวอลเลยบ์อลและ

สนามเซปคัตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 9 เมตร ยาว 18 เมตร และสนาม

บาสเกตบอลและสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 28 เมตรบา้น

จ าปาหลอ่ หมู่ที่ 5 ต าบลจ าปาหลอ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหลอ่ แห่ง 1 758,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 28 เมตร ยาว 38 เมตร 

บา้นคลองโพสะ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแห องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 536,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

ยาว 25 เมตร บา้นจวน หมู่ที่ 6 ต าบลไผ่จ าศีล องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ไผ่จ าศีล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาพรอ้มหลงัคาโดม ขนาดกวา้ง 25 

เมตร ยาว 45 เมตร บา้นยีล่น้ หมู่ที่ 5 ต าบลยีล่น้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,848,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 45 เมตร 

บา้นไผ่ด าพฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลไผ่ด าพฒันา เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,306,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 10 เมตร 

ยาว 51 เมตร บา้นสีร่อ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลสีร่อ้ย เทศบาลต าบลบางจกั 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 34 เมตร 

ยาว 35 เมตร บา้นทุ่งซิง่ หมู่ที่ 12 ต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลม่วงคนั 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 796,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล และสนามวอลเลยบ์อล ขนาด

กวา้ง 21 เมตร ยาว 35 เมตร ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติ

เป็นส่วนประกอบ บา้นบางพลบั หมู่ที่ 3 ต าบลอนิทประมูล องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 48 เมตร 

บา้นหางบางศาลา หมู่ที่ 6 ต าบลชยัฤทธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยั

ฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 27 เมตร ยาว 47 เมตร

 บา้นบ่อน า้ หมู่ที่ 5 ต าบลเทวราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทวราช 

อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,942,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 48,788,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 7,389,000                 

งบอดุหนุน 7,389,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,389,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 7,389,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาหนองนอ้ย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 21,500 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มบดอดั ต าบลจระเขร้อ้ง องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาหนองบอน ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 17,000 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มบดอดั หมู่ที่ 3 ต าบลหลกัฟ้า องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,190,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาหนองกระทุ่ม ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มบดอดั หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อแร่ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาคลองรางขวาง ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 16,000 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มบดอดั ต าบลโพธิ์รงันก องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองบางตาเผ่น ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

35,000 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 7 ต าบลจ าปาหลอ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณะ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

21,850 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 2 ต าบลยา่นซือ่  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 699,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกดนิหนองกระดี่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  

21,213 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 770,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 41,399,900                

งบอดุหนุน 41,399,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,399,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 41,399,900                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นดอนงิ้ว ต าบลชยัฤทธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 5,710,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นทองหลาง หมู่ที่ 4 บา้นบางทา้ยวดั ต าบลชยัฤทธิ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,296,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นแจงแขวนหมอ้ ต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลม่วงคนั อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,653,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นยางโทน ต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลม่วงคนั อ าเภอโพธิ์ แห่ง 1 2,653,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บริเวณลาดเคา้เหนือ หมู่ที่ 7 บา้นบางตาทอง ต าบลจ าปาหลอ่

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 545,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นบางตาแผ่น ต าบลบา้นแห ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 9 บา้นหวัไผ่ ต าบลหวัไผ่  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 6,920,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บา้นบางจกั ต าบลบางจกั เทศบาลต าบลบางจกั 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บริเวณวดัน า้พสุทิธาราม หมู่ที่ 12 บา้นบางจกั ต าบลบางจกั  

เทศบาลต าบลบางจกั อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 4 บา้นไผ่ด าพฒันา ต าบลไผ่ด าพฒันา เทศบาลต าบลไผ่

ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นดอนหมนั ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โพธิ์ม่วงพนัธ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,302,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 2 บา้นนรสงิห ์ต าบลนรสงิห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนรสงิห์

 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 3 บา้นบงึ ต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 6 บา้นท่าลอบ ต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นน า้หวันอน ต าบลศาลาแดง เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,783,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นวดัจนัทรนิ์รมติร ต าบลศาลาแดง  เทศบาลต าบลศาลาแดง 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,783,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นมาบทราย ต าบลบา้นพราน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

พราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,853,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,442,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,442,900                 

งบอดุหนุน 1,442,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,442,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,442,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชะ

ไว เทศบาลต าบลไชโย  อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

สทิธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วหิาร

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พายทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

วดัปราสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัค า

หยาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าหยาด อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลบั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทางพระ เทศบาลต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัน า้อาบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางชา้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนชมุชนวดัศีลขนัธาราม เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม่วง

คนั เทศบาลต าบลม่วงคนั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลร ามะสกั เทศบาลต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างแกว้ ชดุ 2 30,700                        



26 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าชา้ง เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาง

ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขนาก อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไผ่ด า

พฒันา เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่วง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มะนาวหวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางจกั เทศบาลต าบลบางจกั อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ตลาดใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอบ

ทม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลม่วงเตี้ย เทศบาลต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหวั

ตะพาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

โรง เทศบาลต าบลหว้ยคนัแหลน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสทิธา

ราม เทศบาลต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

น า้ผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอ่างทอง เทศบาลเมอืงอ่างทอง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัโคสุภราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองววั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัเชงิหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลศาลาแดง เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มงคลธรรมนิมติ เทศบาลต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัน า้

เยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัแกว้กระจ่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบีวัทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแสวงหา เทศบาลต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดับา้นแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัรตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพราน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพราน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเพชรเมอืงทอง เทศบาลต าบลเพชรเมอืงทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หว้ยไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 91,551,900                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 68,027,000                

งบอดุหนุน 68,027,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,027,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 68,027,000                   
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รายการระดบัที2่:  ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อท.ถ 05-002 สายเลยีบแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1,4 ต าบล

ชยัฤทธิ์ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไชโย สาย 1 4,938,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อถ.ถ.33-001 สายหว้ยลงิตก หมู่ที่ 2 ทางเขา้วทิยาลยัการอาชพี

โพธิ์ทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 1,822 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 1,216,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.60-001 สายบา้นเชงิหวายเกา้แยก - บา้นหวั

ไผ่ หมู่ที่ 1 - 4 ต าบลหวัไผ่ มพีื้นที่รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 21,250 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 5,670,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อท.ถ.52-003 สายทางแยกทางหลวงชนบท 4024 - คลองวดั

เขยีน บา้นโพธิ์เขยีว หมู่ที่ 12 ต าบลศาลเจา้โรงทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,597 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลเจา้โรงทอง สาย 1 4,338,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อท.ถ.52-004 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3195 - คลองวดั

เขยีน บา้นหนา้วดันางใน หมู่ที่ 7 ศาลเจา้โรงทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 388 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอ สาย 1 1,149,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.58-007 สายบา้นหว้ยไผ่ใต ้- บา้นส าโรงปม 

หมู่ที่ 2 จากหนา้วดัเขาบวช ถงึ บา้นพกัชลประทาน หมู่ที่ 4 ต าบล

แสวงหา มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,466.29 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 3,356,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก 

อท.3027 - วดัไทรย ์หมู่ที่ 1 บา้นป่างิ้ว ต าบลป่างิ้ว กวา้ง 5 เมตร ยาว 

258 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมอืง สาย 1 2,580,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นศาลาออ้ - บา้นดอนศาลา หมู่ที่ 6 ต าบลสาวรอ้งไห ้กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษ สาย 1 5,237,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.27-007 สายกลางหมู่บา้นทางหลาง หมู่ที่ 3 

ต าบลชยัฤทธิ์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,021 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,084 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ สาย 1 3,693,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.27-008 สายขา้งวดัชยัสทิธาราม - รา้น

ไพฑูรย ์หมู่ที่ 5 บา้นโกรกกราก ต าบลชยัฤทธิ์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,140 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,560 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 2,092,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.14-003 สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 3-2 บา้นบงึ - 

บา้นล ัน่ทม ต าบลร ามะสกั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลร ามะสกั สาย 1 3,420,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

อท.ถ.25-001 สายเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 - 6 บา้นโพธิ์เอน - บา้นท่าลอม 

ต าบลร ามะสกั กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นทไีม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ สาย 1 3,780,000                    



29 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.01-011 บา้นคลองขดุ - บา้นค าหยาด มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง อ าเภอโพธิ์ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนโดยการปูผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาแดง - เขตต าบลคลองววั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

5,680 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั สาย 1 2,538,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนโดยการปูผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายทางตลาดนดัคลองถม - สะพานวดัทา้ยยา่น หมู่ที่ 2,3,4 ต าบลศาลา

แดง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,160 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง สาย 1 2,802,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อท.ถ.01-005 อบทม-ตลาดใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,770 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,620 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัอ่างทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปูยางพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายทางบริเวณก าแพงวดัไผ่วง ถงึ สะพานเหลก็ขา้ม

คลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,375 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง สาย 1 1,238,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 17,319,800                

งบอดุหนุน 17,319,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,319,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 17,319,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,379,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัตาลเจด็ช่อ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเยื้องคงคาคาม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ตะพาน (ร.ร.วดัหวัตะพาน) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัตะพาน หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 

เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัไทรย ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลองครกัษ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลม่วงคนั เทศบาล

ต าบลม่วงคนั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 6,205,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 103,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 103,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 57,200                     

งบลงทนุ 57,200                     

ครุภณัฑ์ 57,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั เครื่อง 2 57,200                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 45,800                     

งบลงทนุ 45,800                     

ครุภณัฑ์ 45,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         

กระทรวงยตุธิรรม 3,673,600                 

กรมราชทณัฑ์ 3,673,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ าจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,796,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,796,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,796,600                 

งบลงทนุ 2,796,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,796,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,796,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

อ่างทอง  ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,796,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 867,500                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 867,500                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 867,500                   

งบลงทนุ 867,500                   

ครุภณัฑ์ 867,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 432,500                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง เรือนจ าจงัหวดัอ่างทอง  ต าบล

ศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 19 152,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัอ่างทอง  ต าบล

ศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 280,500                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 435,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

จงัหวดัอ่างทอง  ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 435,000                      

กระทรวงแรงงาน 3,092,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 848,000                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง คนั 1 848,000                      

กรมการจดัหางาน 500,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 45,400                     

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 45,400                     

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 45,400                     

งบลงทนุ 45,400                     

ครุภณัฑ์ 45,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

อ่างทอง  ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 45,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

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                        
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 930,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 930,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 930,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 930,000                   

งบลงทนุ 930,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 930,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 930,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสัดุกลาง ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย แห่ง 1 930,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 814,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง คนั 1 814,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 51,428,600                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 326,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 326,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 326,400                   
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จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 326,400                   

งบลงทนุ 326,400                   

ครุภณัฑ์ 123,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 95,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 1,700                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 27,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 203,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 203,000                      

กรมศิลปากร 1,133,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,133,600                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 1,133,600                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 1,133,600                 

งบลงทนุ 1,133,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,133,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,133,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งทางโบราณคดแีละบูรณะเสริมความม ัน่คงอโุบสถ 

วดัสงัขก์ระต่าย ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,133,600                    

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 49,968,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 49,968,600                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 49,968,600                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 49,906,700                

งบลงทนุ 49,906,700                

ครุภณัฑ์ 4,109,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 73,700                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกบานเลือ่น 4 ชัน้ กระจกแบบสูง วทิยาลยันาฏ

ศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัขนยา้ยหนงัสอืในหอ้งสมดุ ขนาด 3 ชัน้ 

วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั คนั 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่สนัห่วงดว้ยระบบโยกมอื 

วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั เครื่อง 1 10,700                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 215,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดีโีอพรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 215,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 793,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 4,200

 ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 8 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มล าโพง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 18 180,000                      

รายการระดบัที1่: ไมคห์อ้งอดั STUDIO  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ขาวนิซ ์แบบสามขา  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: สายสญัญาณพรอ้มแจค๊ XLR 50 เมตร  วทิยาลยันาฏ

ศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 10,000                        

รายการระดบัที1่:  หูฟงั  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงช่วยสอน  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ แบบลากจูง 10  ขนาด 250 วตัต ์

วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 10 80,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 76,500                        

รายการระดบัที1่: สวา่นโรตารี่ 3 ระบบ  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: สวา่นไรส้าย แบตลเิที่ยม วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่:  ปัม๊ลม 60dB วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 1,166,000                    

รายการระดบัที1่: กรบัเสภา วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง คู่ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: พณิโปร่ง  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: พณิไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: พณิเบสไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลองหาง และกลองตึ้ม พรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: แคนประกอบการแสดง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ไหซองพรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 14,000                        
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รายการระดบัที1่: วงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบาง

แกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่:  ขาต ัง้โปงลางพญานาคไมเ้น้ือแขง็  วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ขลุย่นกครบชดุ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงใหญ่ลงรกัปิดทองพรอ้มลูกฆอ้ง  วทิยาลยั

นาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง วง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: ฆอ้งมอญวงเลก็ลงรกัปิดทองพรอ้มลูกฆอ้ง  วทิยาลยันาฏ

ศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง วง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายพณิไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายพณิเบสไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 80,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุลเิก วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: พระพรต วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: พระสตัรุด วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เตรียงขาสงิหแ์กะลายขนาดใหญ่ปิดทอง วทิยาลยันาฏ

ศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เตียง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เตรียงขาสงิหแ์กะลายขนาดเลก็ปิดทอง วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เตียง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกามนี พรอ้มศีรษะ ธง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุพม่า (เสื้อ) พรอ้มเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: เสื้อนกัรบชาย (ชดุ 7 สตีามวนั) พรอ้มเครื่องประดบั 

วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 8 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องสูง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอศัวลลีา วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนางสดีาบวช วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสดาย ุวทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ราชรถคนัใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง คนั 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โรงพธิพีรอ้มหลงัคาสแีดง วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องราชูปโภคท าดว้ยโลหะ วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 70,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,797,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,797,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 45,797,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 61,900                     

งบลงทนุ 61,900                     

ครุภณัฑ์ 61,900                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 61,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยันาฏศิลป

อ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 286,582,754               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 81,593,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 738,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 738,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 738,200                   

งบรายจ่ายอื่น 738,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 738,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 10,860,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 10,860,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,295,100                 

งบอดุหนุน 3,295,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,295,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,011,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,284,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 7,565,600                 

งบอดุหนุน 7,565,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,565,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,401,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,164,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 67,696,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 67,696,100                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,973,900                 

งบอดุหนุน 8,973,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,973,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,356,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,391,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 6,225,800                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 58,722,200                

งบอดุหนุน 58,722,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 58,722,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 50,780,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,597,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,518,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,438,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,386,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,962,500                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 516,500                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 516,500                   

งบลงทนุ 516,500                   

ครุภณัฑ์ 516,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 516,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 19 72,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เตรื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 105,300                   

จดัการศึกษานอกระบบ 105,300                   

งบลงทนุ 105,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 105,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ กศน.อ าเภอวเิศษชยัชาญ ต าบลไผ่จ า

ศีล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 105,300                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 77,200                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 77,200                     
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งบลงทนุ 77,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,200                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 77,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 77,200                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 171,841,454              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 887,654                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 887,654                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 887,654                   

งบด าเนินงาน 887,654                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 887,654                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 887,654                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 105,082,480              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 90,331,000                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 90,331,000                

งบอดุหนุน 90,331,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,331,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 21139 90,331,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 21139 13,010,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 21139 7,229,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 21139 7,420,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 21139 10,317,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 21139 52,353,900                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 14,751,480                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,852,100                 

งบลงทนุ 4,852,100                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนประสทิธวิทิยา ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโคศุภราช ต าบลคลองววั อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นชะไว ต าบลชะไว อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัน า้อาบ ต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัม่วงคนั ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดังิ้วราย ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัค าหยาด ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอบทม ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยคลา้ ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นแก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,852,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,852,100                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโคศุภราช ต าบลคลองววั อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นชะไว ต าบลชะไว อ าเภอไชโย จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัน า้อาบ ต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัม่วงคนั ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดังิ้วราย ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัค าหยาด ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัอบทม ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยคลา้ ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 31,300                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นแก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนประสทิธวิทิยา ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 321,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 9,899,380                 

งบลงทนุ 9,899,380                 

ครุภณัฑ์ 9,899,380                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,039,380                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัชยัสทิธาราม ต าบลชยัฤทธิ์  อ าเภอ

ไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัมะขาม ต าบลจรเขร้อ้ง  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นชะไว ต าบลชะไว  อ าเภอไชโย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัไชโย  ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นป่า  ต าบลตรีณรงค ์ อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 6 ต าบลบางเสด็จ  

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัพายทอง ต าบลสายทอง  

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัถนน  ต าบลโผงเผง  อ าเภอป่าโมก ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัปราสาท(นรสงิหป์ระชาสรรค)์

  ต าบลป่าโมก  อ าเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัน า้อาบ  ต าบลอนิทประมูล  อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัป่ามนีุ  ต าบลอนิทประมูล  อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัทางพระ ต าบลคลองสาหร่าย-ดอน

กร่าง  อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัค าหยาด  ต าบลค าหยาด  อ าเภอ

โพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัล ัน่ทม  ต าบลร ามะสกั  อ าเภอโพธิ์

ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัม่วงคนั  ต าบลร ามะสกั  อ าเภอ

โพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโพธิ์เอน  ต าบลร ามะสกั  อ าเภอ

โพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษ ์ต าบลองครกัษ ์ 

อ าเภอโพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศีลขนัธาราม ต าบลอ่างแกว้  

อ าเภอโพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัยางชา้ย ต าบลยางชา้ย  อ าเภอโพธิ์

ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดังิ้วราย ต าบลยางชา้ย  อ าเภอโพธิ์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าตลาด ต าบลอนิทประมูล  

อ าเภอโพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้ผึ้ง  ต าบลบา้นอฐิ  อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเซงิหวาย  ต าบลหวัไผ่  อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัรุง้  ต าบลบา้นรี  อ าเภอเมอืง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัตาลเจด็ช่อ  ต าบลตลาดกรวด  

อ าเภอเมอืงอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลเมอืงอ่างทอง(วดัทอ้งคุง้ต ัง้

ตรงจติร 3) ต าบลโพสะ  อ าเภอเมอืงอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัราชสกณุา  ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยคลา้  ต าบลสาวรอ้งไห ้

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหวัตะพาน  ต าบลหวัตะพาน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัวนัอทุศิ  ต าบลไผ่ด าพฒันา  

อ าเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันางช า ต าบลคลองขนาก  อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัยางมณี ต าบลม่วงเตี้ย  อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัอบทม ต าบลยีล่น้  อ าเภอวเิศษชยั

ชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาวรอ้งไห ้ อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัน า้พ ุ(น า้พพุทิยาคาร) ต าบล

สีร่อ้ย  อ าเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหว้ยโรง ต าบลหว้ยคนัแหลน  

อ าเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโบสถ ์ ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์ อ าเภอ

สามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัท่าชมุนุม  ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธุ ์ 

อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองถ า้  ต าบลมงคลธรรมนิมติ

 อ าเภอสามโก ้ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      



44 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัมงคลธรรมนิมติ  ต าบลมงคล

ธรรมนิมติ  อ าเภอสามโก ้ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนกร่าง  ต าบลบา้นพราน  

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัวงัน า้เยน็  ต าบลวงัน า้เยน็  อ าเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสบีวัทอง  ต าบลสบีวัทอง  อ าเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัริ้วหวา้  ต าบลบา้นพราน 

อ าเภอแสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลวงัน า้เยน็  อ าเภอ

แสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นแก ต าบลศรีพราน  อ าเภอ

แสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัแกว้กระจ่าง  ต าบลสบีวัทอง 

อ าเภอแสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นเพชร ต าบลแสวงหา  อ าเภอ

แสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนประสทิธวิทิยา  ต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอ

แสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 4 192,560                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัก าแพง ต าบลหลกัฟ้า อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรยนิ์โครธาราม(วนิิตประชาสรรค)์ ต าบลจรเขร้อ้ง

 อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงษภ์าศน ์ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเยื้อง ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลไชโย(วดัสระเกษอาทรสกิขกา) ต าบลไชยภูม ิ

อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมหานาม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไชยภูม ิต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัละมดุ(ละมดุวทิยาคาร) ต าบลไชโย อ าเภอไชโย ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางเลว่ ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจา้บุญเกดิ ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพจิารณ์โสภณ (โศภนมิง่ขวญัราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบล

โผงเผง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่า ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วดัโบสถส์ายทอง) ต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเอกราช ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดเคา้(ประชารฐัวทิยา) ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามประชมุ (วนัครู 2504) ต าบลบางระก า อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขอ่ย ต าบลโพธิ์รงันก อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่ง ต าบลสามงา่ม อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์เกรียบ ต าบลสามงา่ม อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองกลาง(ประชากรอปุถมัภ)์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกพทุรา ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนธธิรรม ต าบลหนองแม่ไก่ อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุญเกดิ ต าบลโพธิ์รงันก อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไตรรตันาราม ต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทราราม ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าสามคัคี (สามคัคีประชาสรรค)์ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นสรา้ง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีกญุชร ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ราษฎร ์ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุญศิริวทิยาราม ต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง (วศิิษฐป์ระชานุเคราะห)์ ต าบลค าหยาด 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าโขลง  มติรภาพที่  135 ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพทูล ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกระทุ่มราย ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจ าปาหลอ่ ธรรมะวทิยาทาน ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปลดสตัว(์ เรือไทยสงเคราะห2์ ) ต าบลบา้นแห 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธวิงษ ์ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคศุภราช ต าบลคลองววั อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้ยยา่น ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัญกิาวาส ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรย(์เกษมจริยคุณ) ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม(มเีพิม่พทิยาภูม)ิ ต าบลศาลาแดง อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราชปกัษ ีต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมหาดไทย (ผลประมขุวทิยา) ต าบลมหาดไทย 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทรนิ์รมติร ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลิ้นทอง (จอมวสิษิฐร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลมหาดไทย 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นอฐิ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแปดแกว้(สพนัธพ์ุ่มระชฏักลุ) ต าบลหวัตะพาน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศาลาดนิ ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัวเิศษชยัชาญ ต าบลไผ่จ าศิล อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดเป็ด ต าบลท่าชา้ง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ทางขา้ม ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ศรี ต าบลคลองขนาก อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) ต าบลบางจกั อ าเภอวเิศษ

ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสีร่อ้ย(ราษฎรส์ามคัคีบ  ารุง) ต าบลสีร่อ้ย อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองส าโรง ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตลาดใหม(่อนิทประชาสรรค)์ ต าบลตลาดใหม่ 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโรงเรียนวดัขมุทอง (เจริญราษฎรนุ์กูล) ต าบลไผ่จ าศิล 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาดนิ (สุวรรณประชานุกูล) ต าบลศาลเจา้โรง

ทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมะนาวหวาน (ราษฎรว์ริิยะบ ารุง) ต าบลศาลเจา้โรง

ทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท านบ ต าบลสีร่อ้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันอ้ย(วบูิลประชาสรรค)์ ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตน้ทอง ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่วง(ศุกรเสพยว์ทิยาคาร) ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางจกัร ต าบลบางจกั อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลานชา้ง ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยคนัแหลน (ประชารฐัรงัสรรค)์ ต าบลหว้ยคนั

แหลน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลวง ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่หมูขวดิ(พงษผ์ลประสาทวทิยา) ต าบลยีล่น้ 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลบา้นล าสนุ่น ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกษทอง ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกร่าง ต าบลราษฎรพฒันา อ าเภอสามโก ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามโก ้ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามขาว ต าบลอบทม อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนตาวง ต าบลอบทม อ าเภอสามโก ้จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองเลือ่น ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสอื ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพวงทองอปุถมัภ ์ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยาง ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหมืน่เกลา ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพราน ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรตันาราม ต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัสะแกตก ต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทรม์ณี ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรางฉนวน ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 65,388,320                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 731,480                   
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การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 731,480                   

งบลงทนุ 731,480                   

ครุภณัฑ์ 731,480                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 731,480                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

นางเลว่ ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เยื้องคงคาราม ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

วงษภ์าศน ์ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ลาดเคา้ ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลป่าโมก (วดัโบสถส์ายทอง) ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

โขลง ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สามประชมุ ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ศรีกญุชร ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์เอน ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ล ัน่ทม ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

วนัอทุศิ ต าบลไผ่ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลบา้นล าสนุ่น ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัปราสาท (นรสงิหป์ระชาสรรค)์ ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถมัภ)์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตน้ทอง ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันอ้ย ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมะนาวหวาน ต าบลศาาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยคลา้ ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกร่าง ต าบลราษฎรพฒันา อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 42,785,140                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 35,444,600                

งบลงทนุ 35,444,600                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,444,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,548,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดังิ้วราย ต าบล

ยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาวรอ้งไห ้

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,821,600                    

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

จนัทรนิ์รมติร ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,697,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนวดัหว้ยคนัแหลน (ประชารฐัรงัสรรค)์ ต าบลหว้ยคนัแหลน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดั

โบสถ ์ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัท่าโขลง ต าบลบ่อแร่ 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 1,104,000                    

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

ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาว

รอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 510,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,318,400                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนวดัปราสาท (นรสงิหป์ระชาสรรค)์ ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัยางมณี ต าบลม่วงเตี้ย

 อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนวดัโคกพทุรา ต าบล

โคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,756,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตลาดใหม่ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 294,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ผึ้ง ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั แห่ง 1 64,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นป่า ต าบลตรีณรงค ์อ าเภอไชโย จงัหวดั แห่ง 1 663,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแปดแกว้ (สพนัธพ์ุ่มระชฏักลุ) ต าบลหวัตะพาน 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 812,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยาง ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 952,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวนัอทุศิ ต าบลไผ่ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั แห่ง 1 583,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเอกราช ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จงัหวดั แห่ง 1 1,100,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศาลาดนิ ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 300,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดั แห่ง 1 317,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันอ้ย ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 315,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนตาวง ต าบลอบทม อ าเภอสามโก ้จงัหวดั แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประสทิธวิทิยา ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคศุภราช ต าบลคลองววั อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 1,244,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมะนาวหวาน ต าบลศาาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษ แห่ง 1 299,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงษภ์าศน ์ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดั แห่ง 1 295,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามประชมุ ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 828,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรตันาราม ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั แห่ง 1 63,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์เอน ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั แห่ง 1 909,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่วง ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 206,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเซงิหวาย ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 288,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางมณี ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 479,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นล าสนุ่น ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้ แห่ง 1 257,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรุง้ ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั แห่ง 1 340,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมะขาม ต าบลจรเขร้อ้ง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 154,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามขาว ต าบลอบทม อ าเภอสามโก ้จงัหวดั แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 829,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองถ า้ ต าบลมงคลธรรมนิมติ อ าเภอสามโก ้ แห่ง 1 257,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าโขลง ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั แห่ง 1 120,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นแก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดั แห่ง 1 958,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดั แห่ง 1 101,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระทุ่มราย ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั แห่ง 1 284,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 467,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทางพระ ต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั แห่ง 1 931,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกร่าง ต าบลราษฎรพฒันา อ าเภอสามโก ้ แห่ง 1 257,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมหานาม ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไทรยนิ์โครธาราม ต าบลจรเขร้อ้ง อ าเภอไชโย แห่ง 1 426,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท านบ ต าบลสีร่อ้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 596,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงอ่างทอง (วดัทอ้งคุง้ต ัง้ตรงจติร 3) ต าบล

โพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแกว้กระจ่าง ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทราราม ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 75,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองส าโรง ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 272,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธวิงษ ์ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 309,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรางฉนวน ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดั แห่ง 1 317,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไตรรตันาราม ต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 82,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดเป็ด ต าบลท่าชา้ง อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชะไว ต าบลชะไว อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 221,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าชมุนุม ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธุ ์อ าเภอสามโก ้ แห่ง 1 258,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปลดสตัว ์ต าบลบา้นแห อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 189,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพวงทองอปุถมัภ ์ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 306,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลธรรมนิมติ ต าบลมงคลธรรมนิมติ อ าเภอ แห่ง 1 261,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสอื ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 286,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัม่วงคนั ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั แห่ง 1 210,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัน า้พ ุ(น า้พพุทิยาคาร) ต าบลสีร่อ้ย อ าเภอ

วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอยีดอปุถมัภ)์ ต าบลศาลเจา้

โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 524,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสามโก ้ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นอฐิ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั แห่ง 1 436,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก จงัหวดั แห่ง 1 232,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่หมูขวดิ ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ แห่ง 1 100,600                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,852,640                 

งบลงทนุ 5,852,640                 

ครุภณัฑ์ 5,852,640                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 818,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดัสามประชมุ ต าบลบางระก า 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัสามประชมุ 

ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัน า้อาบ ต าบล

อนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัท่าโขลง ต าบล

บ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัมหาดไทย ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัทองกลาง (ประชากรอปุถมัภ)์ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไผ่หมูขวดิ ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษชยั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนตาวง ต าบลอบทม อ าเภอสามโก ้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลยา่นซือ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัลิ้นทอง ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัมหาดไทย ต าบลมหาดไทย 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนวดัสามประชมุ ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง เครื่อง 1 90,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,034,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัรุง้(วบูิลยว์ทิยาคาร)

 ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์เอน ต าบลร า

มะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษ ์

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวัสะแกตก ต าบล

จ าลอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวงัน า้เยน็ ต าบลวงั

น า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวเิศษชยัชาญวทิยาคม

 ต าบลไผ่จ าศิล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนริ้วหวา้วทิยาคม 

ต าบลบา้นพราน อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 96,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนวดัพายทอง 

ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัท่าชมุนุม ต าบล

โพธิ์ม่วงพนัธุ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนวดัปราสาท (นร

สงิหป์ระชาสรรค)์ ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัจนัทรนิ์รมติร

 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัไทรยนิ์โคร

ธาราม ต าบลจรเขร้อ้ง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัทองกลาง 

(ประชากรอปุถมัภ)์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัสามประชมุ ต าบล

บางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลเมอืงอ่างทอง 

(วดัทอ้งคุง้ต ัง้ตรงจติร 3) ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 320,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดั ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลเมอืงอ่างทอง (วดัทอ้งคุง้ต ัง้ตรงจติร 3) 

ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดัราชปกัษ ีต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหมืน่เกลา ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นอฐิ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัท่าชมุนุม ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธุ ์อ าเภอสามโก ้ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย

 จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดับา้นอฐิ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัมหาดไทย ต าบลมหาดไทย 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหมืน่เกลา ต าบลวงัน า้เยน็ 

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,583,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ไทรยนิ์โครธาราม ต าบลจรเขร้อ้ง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หวัตะพาน ต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดันางใน (ละเอยีดอปุถมัภ)์ ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลวดั

สระเกษ (หลวงพ่อโตะ๊อปุถมัภ)์ ต าบลไชยภูม ิอ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัตน้ทอง 

ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเจา้บุญ

เกดิ ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนพวงทอง

อปุถมัภ ์ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัวงษ์

ภาศน ์ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสทิธาราม

 ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแปด

แกว้ (สพนัธพ์ุ่มระชฏักลุ) ต าบลหวัตะพาน อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 60 94,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาดเคา้

 ต าบลนรสงิห ์อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจนัทร์

นิรมติร ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มหาดไทย ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอรญัญิ

กาวาส ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัม่วงคนั

 ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสาม

ประชมุ ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลป่า

โมก (วดัโบสถส์ายทอง) ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

แสวงหา ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดังิ้วราย 

ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพวงทอง

อปุถมัภ ์ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัล ัน่ทม 

ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเอกราช ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัท่าอฐิ ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราชสกณุา ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองถ า้ ต าบลมงคลธรรมนิมติ อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหลกัแกว้ ต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตน้ทอง ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ล ัน่ทม ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ตลาดใหม่ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

มงคลธรรมนิมติ ต าบลมงคลธรรมนิมติ อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

โบสถ ์ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

รตันาราม ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัท่าโขลง ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสทิธาราม ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษชยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนกระทุ่มราย ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศาลาดนิ ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,487,900                 

งบลงทนุ 1,487,900                 

ครุภณัฑ์ 1,487,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 411,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 989,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองยาง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

มะขาม ต าบลจรเขร้อ้ง อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

รุง้ ต าบลบา้นรี อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

น า้อาบ ต าบลอนิทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ประสทิธวิทิยา ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดังิ้วราย 

ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

แสวงหา ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสาม

ประชมุ ต าบลบางระก า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัหวัสะแกตก ต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัยางชา้ย ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลวงัน า้

เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัทางพระ ต าบลทางพระ อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 18,491,600                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 17,291,200                

งบลงทนุ 17,291,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,291,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,802,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนวเิศษ

ไชยชาญ (ตนัติวทิยาภูม)ิ ต าบลไผ่จ าศิล อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนสามโกว้ทิยาคม  

ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 11,344,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,428,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่วงวทิยา ต าบลไผ่วง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดั แห่ง 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชสถติยว์ทิยา ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดั แห่ง 1 179,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโยธนิบูรณะ อ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 309,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนริ้วหวา้วทิยาคม ต าบลบา้นพราน อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 259,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ทอง (จนิดามณี) ต าบลอ่างแกว้ อ าเภอโพธิ์ทอง แห่ง 1 226,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,060,900                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนโพธิ์

ทองพทิยาคม ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 320,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบางเสด็จ

วทิยาคม ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 554,000                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสามโก ้

วทิยาคม ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,186,300                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบางเสด็จ

วทิยาคม ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพธิ์ทอง

พทิยาคม ต าบลโคกพทุรา อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,380,100                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 924,500                   

งบลงทนุ 924,500                   

ครุภณัฑ์ 924,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัอ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 755,600                   

งบลงทนุ 755,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 755,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 755,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อ่างทอง ต าบลจ าปาหลอ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 755,600                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 700,000                   

งบอดุหนุน 700,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 700,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ต าบล

ศาลาแดง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 152,000                   
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โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 152,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 152,000                   

งบด าเนินงาน 152,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 152,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 152,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 331,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 331,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 64,000                     

งบด าเนินงาน 64,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 64,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 64,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 257,000                   

งบด าเนินงาน 257,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 257,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 257,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 33,147,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 24,347,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 24,347,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 24,347,800                

งบอดุหนุน 24,347,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,347,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 24,347,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,774,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,098,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,148,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,267,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 14,059,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,800,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโปรแกรมทางวศิวกรรม  วทิยาลยัการอาชพี

วเิศษชยัชาญ ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัการอาชพี

วเิศษชยัชาญ ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องกดัซเีอน็ซเีสมอืนจริงพรอ้มเครื่องกดัซเีอน็ซี  

วทิยาลยัการอาชพีโพธิ์ทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

การอาชพีโพธิ์ทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,800,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอ

โพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 60 1,800,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 17,167,000                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 17,167,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,757,000                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 16,757,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 16,757,000                

งบลงทนุ 16,757,000                

ครุภณัฑ์ 16,757,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลยางชา้ย คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,185,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลยางชา้ย 

อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลป่าโมก ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสามโก ้ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลแสวงหา ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจผ่าตดัทางท่อปสัสาวะและกระเพาะปสัสาวะ

 โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 2,580,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03150000 จงัหวดัอา่งทอง

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพจากเลนส ์ส่องโพรงจมูก และ

ไซนสั ออกจอภาพ โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัในโพรงจมูกดว้ยระบบ ตดั ปัน่ ดูด 

โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลอ่างทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลแสวงหา

 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลไชโย 

ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 1,200,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 436,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 เควเีอ. 

โรงพยาบาลแสวงหา ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง หมอ้ 1 436,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 410,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 410,000                   

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 60,000                     

งบลงทนุ 60,000                     

ครุภณัฑ์ 60,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขาพบัไดห้นา้ฟอรม์เกา้ ขนาด 60*180 ซม 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ตวั 1 60,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ครุภณัฑ์ 350,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 1 350,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 28,481,600                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,426,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,426,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,426,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,426,000                 

งบอดุหนุน 3,426,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,426,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคศุภราช ต าบลคลอง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพายทอง ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสนสุข ต าบลบางปลากด อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพวงทอง ต าบลแสงหา อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่แหลมธรรมาราม ต าบลราษฎรพฒันา อ าเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะเคียน ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแกว้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลาง ต าบลบางพลบั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าชา้ง ต าบลสีร่อ้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง วดั 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 25,055,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 20,710,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 20,710,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 20,710,000                

งบลงทนุ 20,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.สามโก ้ต าบลสามโก ้อ าเภอสามโก ้

จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 20,710,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,345,600                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,345,600                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,345,600                 

งบลงทนุ 4,345,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,345,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,345,600                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.โพธิ์ทอง ต าบลบางเจา้ฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 4,345,600                    

หน่วยงานของศาล 53,338,200                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 53,338,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 53,338,200                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 53,338,200                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 53,338,200                

งบรายจ่ายอื่น 53,338,200                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัอ่างทอง ขนาด 14 

บลัลงัก ์ 1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 51,986,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัอ่างทอง 

ขนาด 14 บลัลงัก ์ 1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบา้น

อฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,352,200                    

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                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางแกว้

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอ่างทอง  ต าบลบางแกว้ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 1,358,000                 

การประปาส่วนภูมภิาค 1,358,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,358,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 1,358,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 1,358,000                 

งบลงทนุ 1,358,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,358,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,358,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 12 ต าบลศาลเจา้โรง

ทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 798,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยสบัไฟ หมู่ 10 ต าบล

ม่วงเตี้ย อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 560,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 265,985,100               

จงัหวดัอ่างทอง 195,006,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 195,006,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 147,036,400              

โครงการส่งเสริมและพฒันาจงัหวดัอ่างทองใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ สู่สงัคมม ัน่คง และเป็น

สุข เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 134,460,400              

งบลงทนุ 134,460,400              

ครุภณัฑ์ 4,776,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,776,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบ Vertical turbine pump มี

ความสามารถสูบน า้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 600 ลบ.ม./ชัว่โมง ที่ HEAD 15 เมตร 

ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 3 4,776,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,684,400                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 9,298,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้พรอ้มคนัหนิทางเทา้ จากแยกถนน

เทศบาล 6 ถงึถนนเทศบาล 1 ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร ยาว 138 เมตร พรอ้มคนั

หนิหนา้-หลงั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 411 ตารางเมตร แห่ง 1 2,316,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบล

สายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ระบบกรองน า้บาดาลขนาด 10 

ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง ถงัน า้ใส ขนาดจ ุ100 ลูกบาศกเ์มตร หอถงัสูง แห่ง 1 2,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6

 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 2,782,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม

 0202 (ตอนแยกที่ดนิ-ไชโย) ต าบลราชสถติย ์อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,400,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ชนิดคูส่งน า้ดาดคอนกรีต  หมู่ที่ 

1 ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ขนาดปากคูกวา้ง 1.50 

เมตร ทอ้งคูกวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 4,500 แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ชนิดคูส่งน า้ดาดคอนกรีต  หมู่ที่ 

2 ต าบลร ามะสกั อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ขนาดปากคูกวา้ง 1.50 

เมตร ทอ้งคูกวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 4,500 แห่ง 1 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงสูบน า้ ถนนเรียบแม่น า้เจา้พระยา บริเวณ

สะพานเลีย่งเมอืง ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หลงั 1 480,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 61,801,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 ต าบลตลาด

กรวด อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 20.00 สายทาง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 11 ต าบลม่วงเตี้ย 

อ าเภอวเิศษชยัชาญ เชือ่มต่อ หมู่ 1 ต าบลยางชา้ย อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั

อ่างทอง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 21,000 ตารางเมตร ไหลท่างลงลูกรงัสองขา้ง ๆ ละ 0.25 เมตร สายทาง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะและไฟส่องสวา่ง บริเวณอาคารพพิธิภณัฑเ์รือนไทย หมู่ที่ 6 ต าบล

ไผ่ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 130

 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 650 ตารางเมตร สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 ต าบลศาลเจา้

โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 21.00 สายทาง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มรางระบายน า้

คอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณที่วา่การอ าเภอโพธิ์ทอง  จดุที่ 1 ก่อสรา้งถนน 

คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

รางระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 0.54 เมตร ยาว  63.70 เมตร จดุที่

 2 ก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

63.80 เมตร พรอ้มรางระบายน า้ คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 0.54 เมตร ยาว สายทาง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 ต าบลร ามะสกั

 อ าเภอโพธิ์ทอง เชือ่มต่อ หมู่ที่ 8 ต าบลวงัน า้เยน็ และหมู่ที่ 9 ต าบลสบีวั

ทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 7,000 เมตร  หนา สายทาง 1 34,625,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนเลยีบคลองโพธิ์ดา้น

ทศิตะวนัตก หมู่ที่ 2 ต าบลเอกราช  อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 3 

เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,390 สายทาง 1 2,054,900                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสุดเขตหมู่ที่ 2 

ต าบลราษฎรพฒันา อ าเภอสามโก ้เชือ่มเขตติดต่อ ต าบลยีล่น้ อ าเภอวเิศษ

ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,378,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณ

ตัง้แต่ประตูน า้วดัสนามชยั ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดั

อ่างทอง ถงึคนัดนิของเทศบาล ความยาว 15.00 เมตร แห่ง 1 1,350,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,639,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมบริเวณชมุชนบา้นรอ ต าบลบาง

แกว้ ถงึประตูน า้คลองบางแกว้ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง แห่ง 1 6,579,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบา้นลาดตาล ต าบลสาวรอ้งไห ้อ าเภอวเิศษ

ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ปริมาตรดนิขดุ 94,200 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองกระทุ่ม ต าบลบ่อแร่ อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดั

อ่างทอง งานดนิขดุดว้ยเครื่องจกัร 18,000 ลูกบาศกเ์มตร และงานสูบน า้

ระหวา่งก่อสรา้ง 17,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,060,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,116,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริมผวิแอสฟลัติก

 ถนนเสน้วดัเชงิหวาย - แยกหนองเจด็เสน้ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง

 จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร สายทาง 1 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเขา้วดัทุ่ง เชือ่มต่อ ทล.309 

โดยปูยางแอสฟลัติกคอนกรีต ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 2,116,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยลาดยางแอสฟลัติก 

หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจา้แม่สายบวั ต าบลโรงชา้ง อ าเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,790 เมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตหนา้วดัชยั

สทิธาราม - สายเอเชยี หมู่ที่ 2-5 ต าบลชยัฤทธิ์ อ  าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,365,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทาง  อท.ถ. 

01-023  บา้นเพชร - บา้นพวงทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 2,640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 7,328,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 

01-031 บา้นพราน -  บา้นหนองจกิ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,200 สายทาง 1 9,984,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ปูทบัดว้ยแอสฟลัติกคอ

นกรีต สายเลยีบคลองบางปลากด หมู่ 4 ถงึหมู่ที่ 5  ต าบลเอกราช อ าเภอป่า

โมก จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,421 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 1,482,700                    

โครงการส่งเสริมและพฒันาจงัหวดัอ่างทอง ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ สู่สงัคมม ัน่คง และเป็น

สุข เพือ่สงัคมปลอดภยั 4,576,000                 

งบด าเนินงาน 4,576,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,576,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 2 2,268,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตศึ์กษาดูงาน 2 131,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ 2 26,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง เต็นท ์เกา้อี้ 1 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง 1 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาอปุกรณ์ฝึกวชิาชพี 1 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 544,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัสถานที่ในการฝึกอบรม 2 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มผูเ้ขา้ประชมุ 3 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 4 168,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ราย 3 44,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและเจา้หนา้ที่ 1 3 263,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 1 3 34,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิด และ พธิปิีด 1 3 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1 17,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะผูเ้ขา้รบัการอบรมเหมาจ่าย 1 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามคณะกรรมการ 1 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 2 786,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1 44,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 1 614,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย ตวั 0 50,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 1 1 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,198,400                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาจงัหวดัอ่างทอง ใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่่สู่สงัคมม ัน่คง และเป็น

สุข เพือ่ฟ้ืนฟูทรพัยากร 1,198,400                 

งบด าเนินงาน 1,198,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,198,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 1 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 2 685,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธโ์ครงการ 2 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 4 110,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกและดูแลตน้ไมม้งคล ไมด้อกไมป้ระดบั 1 1 251,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานกจิกรรมปลูกตน้ไมว้นัส าคญั 1 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการตรวจวดัคุณภาพน า้ 1 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายอะคริลกิ 1 1 31,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม ราย 5 263,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารกลางวนั ราย 5 136,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ราย 5 67,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ 4 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารพรอ้มอปุกรณ์ประกอบการอบรม 1 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 1 3 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิเีปิด และ พธิปิีด 1 3 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 4 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะผูเ้ขา้รบัการอบรมเหมาจ่าย 4 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกั 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1 34,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 1 96,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 36,571,300                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑช์มุชน สู่

มาตรฐานสากล 36,571,300                

งบด าเนินงาน 10,758,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,758,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 6 125,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ คน 0 18,900                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ชดุ 1 5,241,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ (Roll Up) ชดุ 1 52,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 1 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตศึ์กษาดูงาน 4 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั 1 324,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่บนัทกึขอ้มูล 1 132,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายฟารม์ 1 15,000                        

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 1 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหส์ารปนเป้ือนทาง

หอ้งปฏบิตัิการ โดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย/์ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 1 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสุ่มเกบ็และตรวจวเิคราะหเ์น้ือเยือ่ 1 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประเมนิผล 1 2 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเปลีย่นถา่ยน า้ 1 3 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาช่างฝีมอื 1 1 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาแรงงาน 1 1 31,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่จดัเกบ็ขอ้มูล 1 1 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจติดตาม 1 2 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโมเดลถา่ยทอดความรู ้ 1 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงกระชงัเลี้ยงกบ 1 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธโ์ครงการ 1 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 1 1 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ดูแลโครงการ 1 1 756,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมบ่อเลี้ยงปลา 1 3 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจติดตามและตรวจรบัรองแปลง 1 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจและใหค้ าแนะน าผลติภณัฑ์ 1 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 372,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัสถานที่ในการฝึกอบรม 1 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารกลางวนั ราย 54 217,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ราย 54 63,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ 1 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าวสัดุฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกร 3 57,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าของสมนาคุณวทิยากร 1 1 13,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 2 358,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 2 53,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะผูเ้ขา้รบัการอบรมเหมาจ่าย 1 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกั 5 193,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ ราย 5 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ในการติดตาม 1 4 47,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ในการตรวจประเมนิ 1 1 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเจา้หนา้ที่ในการติดตาม 1 3 19,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเจา้หนา้ที่ในการตรวจประเมนิฟารม์ 1 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง บาท 2 205,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ บาท 2 205,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 3 228,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 2 3,537,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3 254,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 1 10,800                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 1 38,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 2 365,900                      

งบลงทนุ 25,813,000                

ครุภณัฑ์ 725,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 715,000                      

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 แรงมา้ 

พรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตดัหญา้ พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็เสน้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง คนั 1 648,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ตดัหญา้แบบมกีลอ่งเกบ็ พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็เสน้

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบลสายทอง

 อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง คนั 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ขอ้เหวีย่ง 4 จงัหวะ พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็

เสน้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบลสาย

ทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ 4 จงัหวะ ขนาด 7 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ 

พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็เสน้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอ

เมอืงอ่างทอง ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่มไฟฟ้าแบบมหูีหิ้ว ขนาด 220 โวลต ์พื้นที่แกม้ลงิ

หนองเจด็เสน้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง 

ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ตู ้ 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,088,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,238,000                   

รายการระดบัที1่: ต่อเติมอาคารพลบัพลาทรงงาน ฟารม์ตวัอยา่งตาม

พระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หนองระหารจนี 

ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24 แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนผลติตน้อ่อน ฟารม์ตวัอยา่งตาม

พระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หนองระหารจนี 

ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาริมน า้ ฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชด าริใน

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หนองระหารจนี ต าบลบา้นอฐิ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง มพีื้นที่ 85 ตารางเมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบนัไดท่าน า้ ฟารม์ตวัอยา่งตามพระราชด าริใน

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หนองระหารจนี ต าบลบา้นอฐิ 

อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 74 พรรษา สมเด็จพระ

นางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองลน้)  ต าบลโพสะ

 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง หรือมพีื้นที่ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 2,160 แห่ง 1 6,651,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเพาะช าโครงเหลก็คลมุตาขา่ย ฟารม์

ตวัอยา่งตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ 

หนองระหารจนี ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็เสน้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง หลงั 9 423,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศูนยข์อ้มูลเกษตรกรรม พื้นที่

แกม้ลงิหนองเจด็เสน้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืง

อ่างทอง ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 204,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสว้ม พื้นที่แกม้ลงิหนองเจด็เสน้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงอ่างทอง ต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,160 ตารางเมตร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงกรองน า้ดื่ม RO พรอ้มวสัดุอปุกรณ์ ฟารม์

ตวัอยา่งตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ 

ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเพาะช าโครงเหลก็คลมุตาขา่ย ฟารม์

ตวัอยา่งตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ 

ต าบลสบีวัทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 900,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,850,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต ฟารม์ตวัอยา่ง

ตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ หนองระหาร

จนี ต าบลบา้นอฐิ อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง  0.346 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,384 ตารางเมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต ฟารม์ตวัอยา่ง

ตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชนีินาถ ต าบลสบีวั

ทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 4.772 

กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,088 ตารางเมตร สายทาง 1 11,650,000                   

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 10,200,000                

โครงการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง 10,200,000                

งบด าเนินงาน 10,200,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 1 83,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 1 9,680,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตศึ์กษาดูงาน 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึสมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึวรีชนแขวงเมอืงวเิศษไชย 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานสดุดวีรีชนคนแสวงหา 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานเทศกาลกนิผดัไทย ไหวพ้ระ 1 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานเกษตรและของดเีมอืงอ่างทอง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานมหกรรมลเิก 1 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานมหกรรมกลองนานาชาติ 1 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานเทศกาลไหวพ้ระนอนวดัขนุอนิท 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึประพาสตน้ลน้เกลา้รชักาล 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานแขง่ขนัเรือพาย 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึวรีชนคนถกูลมื ขนุรอง 1 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึรชักาลที่ 9 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานร าลกึสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานสดุดวีรีชนพนัทา้ยนรสงิห์ 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานมหกรรมกนิกุง้ใหญ่ กนิไขน่ก

กระทา กนิผกัปลาปลอดสารพษิ 1 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานมหกรรมมะม่วงส่งออกและของ

ดอี าเภอสามโก ้ 1 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม ราย 1 327,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารกลางวนั ราย 1 188,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ราย 1 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าของสมนาคุณวทิยากร 1 1 6,000                         
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รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 1 35,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 1 108,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าที่พกั 1 108,800                      

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 70,979,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 70,979,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 8,500,000                 

พฒันาและยกระดบั แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรมวถิชีมุชน 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงดนิรอบพพิธิภณัฑบ์า้นเรือนไทย ต าบลไผ่

ด าพฒันา อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง กวา้ง 0.12 เมตร ยาว 400 แห่ง 1 8,500,000                    

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 62,479,000                

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน/เขือ่นป้องกนัตลิง่ 62,479,000                

งบลงทนุ 62,479,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,479,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 37,479,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบริเวณริมคลอง

ล าท่าแดงถงึถนนเทศบาล 16 อ าเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว แห่ง 1 37,479,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ หนา้วดัวงัน า้เยน็ ต าบลวงัน า้

เยน็ อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง แห่ง 1 25,000,000                   


