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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,761,817,614            

จงัหวดัสงิหบ์รุี 2,761,817,614            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 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                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 6,064,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 6,064,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 64,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 64,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 4 64,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,000,000                 

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 6,000,000                 

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,066,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

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                   

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

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี
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งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 500,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 500,000                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุ และอปุกรณ์ ศูนยคุ์ม้ครองคนไร ้

ที่พึง่ จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 500,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 264,569,400               

กรมชลประทาน 260,510,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 62,100,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลวหิารขาว อ าเภอท่า

ชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 300,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 61,800,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 61,800,000                

งบลงทนุ 61,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 61,800,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลาดยางบริเวณคนัคลองชยันาท-อยธุยา อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลาดยางบริเวณที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 5 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองทางเขา้โครงการพระราชด าริฯ หนองลาด

 (หนองปลาดุก-หนองลาด) ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั

สงิหบ์ุรี ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลอง 2 ขวา - 1 ซา้ย ต าบลประศุก 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระยะทาง 2.750 กม. รายการ 0 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย ต าบลท่า

งาม อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ระยะทาง 5.500 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่ซา้ย ต าบล

น า้ตาล  อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระยะทาง 5.600 กม. รายการ 0 16,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 187,888,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 157,888,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 157,888,000              

งบลงทนุ 157,888,000              



3 / 55

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 157,888,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 132,888,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จ านวน 1 สาย  

พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบางน า้เชีย่ว อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ซา้ย  ระยะที่ 2   

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 1ซา้ย ระยะที่ 1 ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 4 ซา้ย - 1 ขวา และอาคารประกอบ 

ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ขวา - 1 ซา้ย - 1 ขวา

 ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 46,380,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลองส่งน า้ 3 ขวา-9 ขวา 

จ านวน 4 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลโพธิ์ชยั 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 3 ขวา-9 ขวา กม.1+800 ถงึ 

กม.5+000 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 3 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหม

บุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 3 ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลท่างาม อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+660  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+800  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้บริเวณ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพบางโฉมศรี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลชี

น า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองส่งน า้ 4 ซา้ย ฝัง่ซา้ย 

กม.0+600 ถงึ กม.2+150 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

มหาราช ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองชยันาท-อยธุยา ฝัง่

ซา้ย กม.49+500 - กม.50+100 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงคุมบ่อวาลว์.สถานีสูบน า้บางโฉมศรี  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลชนี า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 3 ซา้ย กม.20+560  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองระบาย 1 ขวา มหาราช

 2 ฝัง่ซา้ย กม.0+000 ถงึ กม.1+310 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางน า้เชีย่ว อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร 

ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2 ขวา - 1 ซา้ย - 1 ขวา และ

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร  จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารประกอบคลองส่งน า้ 2 ซา้ย จ านวน 15

 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพชนไก่ อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 926,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซา้ย - 1 ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดทา้ยคูส่งน า้เขา้นาคลอง 3 ซา้ย - 1 ขวา 

รวม 3 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลบางระจนั 

อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 2 ซา้ย - 1 ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลบา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 3 ซา้ย - 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจนั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นฯ ท่อส่งน า้และอาคารประกอบ 

เขต จ.สงิหบ์ุรี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร  จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1 ซา้ย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 864,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ขวา รวม 3 แห่ง 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลพกัทนั อ าเภอบางระจนั รายการ 1 465,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้และอาคารประกอบหวังาน 

โครงการฯ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพชนไก่ อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 790,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ขวา - 1 ซา้ย 

จ านวน 13 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร อ าเภอบางระจนั รายการ 1 845,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 1 ซา้ย - 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ย ทรบ.กลางคลอง 2 ขวา - 1 ซา้ย

 - 1 ขวา กม.12+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพ

ประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ปลายคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลหว้ยชนั

 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ คลองระบาย 4 ซา้ย แม่น า้

นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลจกัรส์หี ์อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ปลายคลอง 3 ขวา 1 ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคนคลองส่งน า้ 1 

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลบางกระบอื อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ โดยแรงคน คลองส่งน า้ 1

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่าย

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ โดยแรงคน คลองส่งน า้ 2

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลพกิลุทอง อ าเภอท่าชา้ง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 1ซา้ย กม.2+240

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 1ซา้ย กม.7+050  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ปลายคลองหว้ยสลอด  

โครงการชลประทานสงิหบ์ุรี ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ทอ้งคุง้สายแยก  โครงการ

ชลประทานสงิหบ์ุรี ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้หนา้วดัพระนอนจกัรสหี ์ 

โครงการชลประทานสงิหบ์ุรี ต าบลจกัรสหี ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 1,304,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ล  าระบายดา้น

ทา้ยคลองระบาย 4ขวา แม่น า้นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณั

สูตร ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,304,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 8,369,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 3

ขวา แม่น า้นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลหว้ยชนั 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,457,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 6

ขวา แม่น า้นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร  จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 2,591,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง บ่อยมืคลองส่ง

น า้ 1ขวา-1ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลแม่ลา 

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 2,383,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 4

ขวา แม่น า้นอ้ย 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลทบัยา 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 

1 ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอ

ท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดกรีตคอนกรีตคลองส่งน า้ 9 ซา้ย  พรอ้ม

อาคารประกอบ ต าบลบา้นแป้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 25,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 30,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่แม่น า้นอ้ย หมู่ 1 เชงิกลดั  ต าบลเชงิ

กลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี 0 30,000,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,522,300                

การจดัการน า้ชลประทาน 10,522,300                

การจดัการงานชลประทาน 10,522,300                

งบลงทนุ 10,522,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,522,300                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,522,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 9,481,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

มหาราช ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 392,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ในเขตจงัหวดัสงิหบ์ุรี .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั รายการ 0 1,081,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 2,308,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 7 แห่ง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 642,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 3 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั รายการ 0 1,543,400                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 39 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั รายการ 0 1,496,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานสงิหบ์ุรี อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 18,200                        

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร

 ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,041,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 3 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

0+000 ถงึ กม.7+300 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองชยันาท-อยธุยา กม.53+200 - กม.

72+500 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 441,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืเขตจงัหวดัสงิหบ์ุรี .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบรมธาตุ ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร แม่น า้นอ้ย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร คลองระบายใหญ่ แม่น า้

นอ้ย 2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โดยเครื่องจกัร คลองระบาย ม.นอ้ย 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายางมณี (งานด าเนินการเอง) ต าบลวหิารขาว

 อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 0 80,000                        

กรมปศุสตัว ์ 16,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,240,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,240,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,240,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,189,000                 

งบลงทนุ 3,189,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,189,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,189,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสงิหบ์ุรี กลา้ 1500000 2,475,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสงิหบ์ุรี กลา้ 700000 714,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 51,000                     

งบลงทนุ 51,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสงิหบ์ุรี ไร่ 30 51,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 421,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 421,400                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 421,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 421,400                   

งบลงทนุ 421,400                   

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 389,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 389,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอค่ายบางระจนั 

ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 389,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 381,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 381,700                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 381,700                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 343,700                   

งบลงทนุ 343,700                   

ครุภณัฑ์ 95,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 95,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จอ 3 65,400                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 248,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 248,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

กระทรวงคมนำคม 965,377,600               

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 านกังานขนส่งจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 696,146,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 501,700,000              

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 462,700,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 462,700,000              

งบลงทนุ 460,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 460,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 460,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกอนิทรบ์ุรี -อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์ุรี - บ.

หนองบวัทอง จ.สงิหบ์ุรี จ.นครสวรรค์ กม. 14.6 460,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกอนิทรบ์ุรี -อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์ุรี - 

บ.หนองบวัทอง ตอน 1 จ.สงิหบ์ุรี จ.นครสวรรค์ กม. 14.6 200,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกอนิทรบ์ุรี -อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์ุรี - 

บ.หนองบวัทอง ตอน 2 จ.สงิหบ์ุรี จ.นครสวรรค์ กม. 13.4 260,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,700,000                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบัจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข 32 กบัทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอนิทรบ์ุร)ี จ. โครงการ 1 2,700,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 39,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 39,000,000                

งบลงทนุ 39,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 39,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3303 ตอน บางระจนั - โพทะเล แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดั

สวา่งอารมณ์ จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 187,596,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 152,590,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 152,590,000              

งบลงทนุ 152,590,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,590,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 145,590,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสงิหบ์ุรี กม. 502 40,480,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางด าออก แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน คูพฒันา - ชณัสูตร จ. แห่ง 1 8,360,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้- สงิหเ์หนือ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้ตอน 2 จ. แห่ง 1 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 311 

ตอน แยกวดัสนามไชย - วดักระดงังา จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 311 

ตอน วดักระดงังา - บา้นมา้ จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดัสวา่ง

อารมณ์ จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดัสนามไชย - วดั

กระดงังา ตอน 2 จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางด าออก แห่ง 1 7,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 35,006,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้กี่ - ท่าศาล ตอน 1

 จ. สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้จ. สงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชณัสูตร - ท่าชา้ง 

ตอน 1 จ. สงิหบ์ุรี แห่ง 1 3,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 23,806,900                

งบลงทนุ 23,806,900                

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ.สงิหบ์ุรี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ.สงิหบ์ุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,460,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,460,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ. หลงั 1 21,460,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 4,200,000                 

งบลงทนุ 4,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32  ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้และ

สายทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้กี ๋- ท่าศาล จ. สงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางด า

ออก ตอน 3 จ. สงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,850,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดัสนามไชย - วดั

กระดงังา และสายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วดักระดงังา - บา้นมา้ จ. แห่ง 5 2,500,000                    

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 267,860,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 39,805,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 14,505,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 14,505,000                

งบลงทนุ 14,505,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,505,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,505,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สห.2010 - แยก ทช.สห.2005 อ.อนิทร์

บุรี จ.สงิหบ์ุรี กม. 1.934 14,505,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 14,300,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 14,300,000                

งบลงทนุ 14,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.2010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.2019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 32 - บา้นไผ่ขาด อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.3034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 311 - บา้นโพชนไก่ อ.อนิทรบ์ุร,ี บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 3,520,000                    
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รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สห.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3032 - บา้นสวนกลว้ย อ.ค่ายบางระจนั, ท่าชา้ง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,840,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 11,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 11,000,000                

งบลงทนุ 11,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สห.4014 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3303 - บา้นสวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 11,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 192,005,000              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 727,800                   

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 727,800                   

งบลงทนุ 727,800                   

ครุภณัฑ์ 727,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 657,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี ชดุ 1 77,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 161,094,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 161,094,000              

งบลงทนุ 161,094,000              

ครุภณัฑ์ 4,444,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,794,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี คนั 1 814,000                      

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

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,650,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 156,650,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.5024 แยกทางหลวงชนบท สห.

5040 - แยกทางหลวงชนบท สห.4020 อ.บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

3030 - บา้นบางมอญ อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

 บา้นแหลมทอง อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -

 บา้นกลาง อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,700,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 311

 - บา้นการอ้ง อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 

3030 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 อ.บางระจนั, ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 311

 - แยกทางหลวงหมายเลข 3030 อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 

3030 - บา้นจกัรสหี ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311

 - เทศบาลอนิทรบ์ุรี อ.เมอืง, อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

3032 - บา้นดอนจนัทร ์อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.5043 แยกทางหลวงชนบท สห.

3008 - โครงการพระราชด าริหนองลาด อ.ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

3032 - แยกทางหลวงหมายเลข 3251 อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

3033 - บา้นสวนมะม่วง อ.พรหมบุร,ี ไชโย จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สห.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้น

สวนกลว้ย อ.ค่ายบางระจนั, ท่าชา้ง จ.สงิหบ์ุรี กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี กม. 255 18,890,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้น

ส าโรง อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 14,710,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 30,183,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 29,136,300                

งบลงทนุ 29,136,300                

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,936,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,936,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้น

ท่าขา้ม อ.พรหมบุร,ี ค่ายบางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 19,450,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,086,300                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชน.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์ุรี (ตอนสงิหบ์ุร)ี อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3032 - บา้นดอนจนัทร ์อ.ค่ายบางระจนั, บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 309 - บา้นท่าขา้ม อ.พรหมบุร,ี ท่าชา้ง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สห.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3030 - บา้นบางมอญ อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,150,000                    

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

ทางหลวงชนบทสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 36,050,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,550,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,550,000                

งบลงทนุ 23,550,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,550,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,550,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชน.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - อนิทรบ์ุรี (ตอนสงิหบ์ุร)ี อ.อนิทรบ์ุรี จ. แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทองเอน อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นส าโรง อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

2019 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นไผ่ขาด อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 2 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นท่าขา้ม อ.พรหมบุร,ี ค่ายบางระจนั แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - เทศบาลอนิทรบ์ุรี อ.เมอืง, อนิทรบ์ุรี แห่ง 2 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นสวนกลว้ย อ.ค่ายบางระจนั, ท่า แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สห.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 5 7,850,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,500,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นแหลมทอง อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บา้นกลาง อ.เมอืง, อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สห.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สห.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3030 - บา้นจกัรสหี ์อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สห.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3033 - บา้นสวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,867,400                 
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ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 79,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 79,400                     

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 79,400                     

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 79,400                     

งบลงทนุ 79,400                     

ครุภณัฑ์ 79,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางพทุรา อ าเภอ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางพทุรา อ าเภอ เครื่อง 1 47,000                        

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,398,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,398,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 2,398,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั 

หมู่ที่ 3 ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัตะโกรวม หมู่ที่ 4 

ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 983,000                      

กรมป่าไม ้ 1,390,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 334,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 334,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 334,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 264,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสงิหบ์ุรี หมู่บา้น 17 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสงิหบ์ุรี หมู่บา้น 3 60,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,056,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,056,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,056,000                 
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งบลงทนุ 1,056,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,056,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสงิหบ์ุรี ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสงิหบ์ุรี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสงิหบ์ุรี กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงมหำดไทย 541,025,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,322,200                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 198,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 198,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 198,000                   

งบรายจ่ายอื่น 198,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 198,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,284,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,284,200                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 4,784,200                 

งบลงทนุ 4,784,200                 

ครุภณัฑ์ 2,511,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,511,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 2,511,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,272,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 489,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 489,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,783,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,783,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   



16 / 55

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

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 1,767,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,767,400                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,767,400                 

การบริหารงานอ าเภอ 1,767,400                 

งบลงทนุ 1,767,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,767,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 659,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,108,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 455,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 653,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 414,721,300              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 14,007,300                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 1,007,300                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 1,007,300                 

งบลงทนุ 1,007,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,007,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,007,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการซอ่มแซมและปรบัปรุงคนัป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่

บริเวณชมุชนอนิทรบ์ุรี ฝัง่ตะวนัออก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี (ระยะ แห่ง 1 1,007,300                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 13,000,000                

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 13,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,000,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 13,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 400,714,000              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 181,560,300              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 181,560,300              

งบลงทนุ 181,560,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,560,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 181,560,300                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต าบล

ถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี (5 จดุ) ความยาว 447 เมตร แห่ง 1 14,990,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 4 และ หมู่ 5 ต าบล

พกิลุทอง อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 563 เมตร แห่ง 1 21,459,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หนา้วดัคู หมู่ที่ 1, 

หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแป้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 278 เมตร แห่ง 1 16,092,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2 บา้นมอญ 

และ หมู่ที่ 1 บา้นชปีะขาว ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 11,164,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5 

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 343 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณ หมู่ที่ 1 

บริเวณหนา้วดัแจง้พรหมนคร ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 14,255,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 4 บา้นบางขดุ 

ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 567 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 

ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 940 เมตร แห่ง 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 3 บา้นพลู 

ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 

ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ต าบล

ถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 335 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย หมู่ที่ 1 บา้นทอ้งคุง้เหนือ 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 6,800,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 219,153,700              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 219,153,700              

งบลงทนุ 219,153,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 219,153,700                 

ค่าควบคุมงาน 6,137,800                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนอนิทร์

บุรี ระยะที่ 5 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 3,827,800                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน

น า้ตาล ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,310,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 213,015,900                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนท่างาม ระยะที่ 2 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบางน า้เชีย่ว ระยะ

ที่ 3 อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 55,471,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนอนิทรบ์ุรี ระยะที่ 

5 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 71,544,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนน า้ตาล ต าบล

น า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 66,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 115,214,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 529,800                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 529,800                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 529,800                   

งบลงทนุ 529,800                   

ครุภณัฑ์ 529,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 132,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 6 132,600                      
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 6 25,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 12 20,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ชดุ 6 17,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 12 36,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 397,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 6 397,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั ชดุ 12 45,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 12 69,600                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 114,260,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,392,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,392,000                

งบอดุหนุน 10,392,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,392,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 10,392,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นวดัหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลบางน า้เชีย่ว เทศบาลต าบลบางน า้เชีย่ว

 อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,156,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาพรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัออกก าลงักาย 

บา้นโภคาภวิฒัน ์หมู่ที่ 5 ต าบลบางน า้เชีย่ว เทศบาลต าบลบางน า้เชีย่ว 

อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 52 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นจ่า หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นจ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,295,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นโคกพรา้ว หมู่ที่ 3 ต าบลบางระจนั องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ค่ายบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นวดัฟูกใต ้หมู่ที่ 9 ต าบลโพสงัโฆ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,552,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นสงิหใ์ต ้หมู่ที่ 12 ต าบลโพสงัโฆ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,552,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 520 ตาราง

เมตร บา้นพวน หมู่ที่ 3 ต าบลบางน า้เชีย่ว เทศบาลต าบลบางน า้เชีย่ว 

อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 11,695,900                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 11,695,900                

งบอดุหนุน 11,695,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,695,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 11,695,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าแสง ต าบลจกัรสหี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัรส์หี ์

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 979,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นจกัรสหี ์ต าบลจกัรสหี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกัรส์หี ์

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 979,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บา้นบางเลา, บา้นโคกพระ, บา้นหางบางบา้นไร่ หมู่ที่ 1,4,5 

ต าบลโพกรวม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพกรวม อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,328,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นสวนกลว้ย ต าบลอนิทรบ์ุรี เทศบาลต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภอ

อนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 993,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นสวนกลว้ย ต าบลอนิทรบ์ุรี เทศบาลต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภอ

อนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 993,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาไหล ต าบลประศุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลประศุก 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,795,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นบุง้ชนี า้รา้ย ต าบลประศุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลประศุก 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,759,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นสองพีน่อ้ง ต าบลโพธิ์ชยั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,869,900                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 828,900                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 828,900                   

งบอดุหนุน 828,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 828,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 828,900                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ท่าขา้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียน.ชมุชนวดัม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่าย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจนั 

อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

กระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลโพสงัโฆ เทศบาลต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระงาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเสา

ธงหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลถอนสมอ เทศบาลต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

ชงัโหลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพกัทนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพกัทนั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแจง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแจง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบางระจนั เทศบาลเมอืงบางระจนั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

กระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล 3 (พรหมรวมมติร) เทศบาลเมอืงสงิหบ์ุรี อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาง

เดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไผ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ระนาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชนี า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทบัยา เทศบาลต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโบสถ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลอนิทรบ์ุรี เทศบาลต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลท่างาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 91,343,500                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 83,434,000                

งบอดุหนุน 83,434,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,434,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 83,434,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.16002 สายโพธิ์ศรี - โพชนไก่ หมู่ที่ 2,3 ต าบล

ท่าขา้ม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,330 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 1,354,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.16002 สายโพธิ์ศรี - โพชนไก่ หมู่ที่ 12,14 

ต าบลท่าขา้ม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 3,485,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.10021 บา้นหนองรี - บา้นโพ

ตะโกน ต าบลโพทะเล, ต าบลสระแจง อ าเภอค่ายบางระจนั,อ าเภอ

บางระจนั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 28,520 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสงิหบ์ุรี อ าเภอค่ายบางระจนั , บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สห.ถ.60002 หมู่ที่ 8,10 ต าบลเชงิกลดั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร

 หนา 0.15 เมตร เทศบาลเมอืงบางระจนั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 5,956,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สห.ถ.35002 สายบา้นหนองลาด ต าบลไมด้ดั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 11,670 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั สาย 1 3,756,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สห.ถ.70005 สายเลยีบคลองชลประทาน (คลองระบายน า้สายใหญ่

มหาราช 2) ฝัง่ตะวนัตก หมู่ที่ 1,4 ต าบลพรหมบุรี กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,772 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี สาย 1 6,015,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สห.ถ.70007 หมู่ที่ 3 บา้นป่าไทร ต าบลพรหมบุรี กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 

535 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี สาย 1 1,018,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สห.ถ.12004 สายบา้นช่องแคบ - บา้นจกัรสหี ์หมู่ที่ 4,6 ต าบล

จกัรสหี ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,472 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

จกัรสหี ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 1,497,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.28004 หมู่ที่ 3 ต าบลโพกรวม มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพกรวม อ าเภอ สาย 1 615,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.33005 หมู่ที่ 1 ต าบลม่วงหมู่ กวา้ง 5.5 เมตร ยาว 

2,840 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 5,410,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.33003 สาย รพช.บา้นบางเดื่อ หมู่ที่ 3,4 ต าบลม่วง

หมู่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สห.ถ.17002 สายแยกสายเอเชยี - วดัท่าอฐิ หมู่ที่ 5,6,7 ต าบล

ท่างาม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 1,810,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.30002 สายบา้นแหลมยอ - บา้นหนองกวาง 

หมู่ที่ 4,5 ต าบลโพธิ์ชยั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 25,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 9,090,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายบา้นจ่า - บา้นดอนจนัทร ์

หมู่ที่ 2,6 ต าบลบา้นจ่า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 28,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 9,006,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายทางหลวงชนบท 32 วดัดาวดงึษ ์หมู่ที่ 6 ต าบลโพกรวม มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,494 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพกรวม อ าเภอ สาย 1 4,634,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง L3

 ซา้ย บา้นท่างาม หมู่ที่ 7 ต าบลท่างาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 790 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่างาม อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 2,721,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.60001 สายวดัโพธิ์ศรี - โพชนไก่ หมู่ที่ 1,3

 ต าบลสงิห ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 27,540 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

บางระจนั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง โดยเสริมผวิพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สห.ถ.40001 สายหนองสุ่ม - ตาลตาแกว้

 หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยชนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี สาย 1 5,289,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,909,500                 

งบอดุหนุน 7,909,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,909,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนวดัสุทธาวาส เทศบาลต าบลทบัยา อ าเภออนิทร์ หลงั 1 7,909,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 424,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 424,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 240,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 184,000                   

งบลงทนุ 184,000                   

ครุภณัฑ์ 184,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 184,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 5 19,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 19,398,300                
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ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 17,528,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 17,528,200                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 17,528,200                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 17,528,200                

งบลงทนุ 17,528,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,528,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,125,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 17,125,300                   

ค่าควบคุมงาน 402,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 402,900                      

กรมคุมประพฤติ 272,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 272,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 272,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 272,000                   

งบลงทนุ 272,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 272,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 272,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคารติดเหลก็ตะแกรงกนันกอาคาร

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 272,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 32,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 32,300                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 32,300                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 32,300                     

งบลงทนุ 32,300                     

ครุภณัฑ์ 32,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบล

ตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 1 4,300                         

กรมราชทณัฑ์ 1,565,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 938,800                   

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 938,800                   

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 938,800                   

งบลงทนุ 938,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 938,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 938,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานที่เพือ่การควบคุมตวัและสถานที่เพือ่การ

ตรวจพสูิจนห์ญงิ เรือนจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั แห่ง 1 938,800                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 449,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 177,200                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 177,200                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 177,200                   

งบลงทนุ 177,200                   

ครุภณัฑ์ 177,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 177,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี  

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 57,200                        

กระทรวงแรงงำน 1,657,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 174,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 174,500                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 174,500                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 174,500                   

งบลงทนุ 174,500                   

ครุภณัฑ์ 174,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐานแบบไรส้าย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 7,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 18 ลา้น

พกิเซล ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ตวั 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

สงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 104,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องโทรโขง่  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 35,000                        

กรมการจดัหางาน 635,100                   

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                        

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 180,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 180,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 180,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     
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งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

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                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 848,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางพทุรา คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 108,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 108,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 108,500                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 108,500                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 108,500                   

งบลงทนุ 108,500                   

ครุภณัฑ์ 108,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์ุรี

  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 6 10,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 4 19,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 62,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 35,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 624,326,614               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 99,819,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 442,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 442,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 442,200                   

งบรายจ่ายอื่น 442,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 442,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 17,564,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 17,564,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 5,101,100                 

งบอดุหนุน 5,101,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,101,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,557,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,544,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 12,463,800                

งบอดุหนุน 12,463,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,463,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,755,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,708,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 288,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 288,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 288,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 78,858,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 78,858,000                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,875,200                 

งบอดุหนุน 4,875,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,875,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 791,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 813,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 3,270,400                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 73,982,800                

งบอดุหนุน 73,982,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 73,982,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 63,588,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,396,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,037,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,003,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,957,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,666,000                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,550,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,550,500                 

งบลงทนุ 1,550,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 5 235,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 287,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 287,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี   

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 287,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 615,500                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 615,500                   

งบลงทนุ 615,500                   

ครุภณัฑ์ 615,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 615,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 24 384,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 500,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

อ าเภอท่าชา้ง ต าบลพกิลุทอง  อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 468,009,014              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 927,654                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 927,654                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 927,654                   

งบด าเนินงาน 927,654                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 927,654                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 927,654                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอนิทรบ์ุรี

 ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางระจนั

วทิยา ต าบลสงิห ์อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 419,298,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 416,701,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 416,701,500              

งบอดุหนุน 416,701,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 416,701,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 65034 416,701,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 65034 61,607,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 65034 27,275,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 65034 29,215,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 65034 53,534,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 65034 245,069,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,597,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,577,000                 

งบลงทนุ 2,577,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัประโชติการาม ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดักลางท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโสภา ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเพิม่ประสทิธผิล ต าบลงิ้วราย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัดงยาง ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโฆสทิธาราม ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,377,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,377,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัประโชติการาม ต าบลบางกระบอื อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดักลางท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่าย

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโสภา ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเพิม่ประสทิธผิล ต าบลงิ้วราย อ าเภออนิทร์

บุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโฆสทิธาราม ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี แห่ง 1 302,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะโกรวม ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจนั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 45,885,460                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 405,560                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 405,560                   

งบลงทนุ 405,560                   

ครุภณัฑ์ 405,560                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 405,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลบางระจนั ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นล า ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์หอม ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นล า ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักระทุ่มป่ี ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองสุ่ม ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัการอ้ง ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 59,800                        
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ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 34,715,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 25,863,200                

งบลงทนุ 25,863,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,863,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,301,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนอนุบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชมุชน

วดัพระปรางคว์ริิยวทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห ์

ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัขอ่ย

 ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 813,400                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ประโชติการาม ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,628,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตึกราชา ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 433,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประโชติการาม ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืง แห่ง 1 461,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขอ่ย ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 304,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงสงิหบ์ุรี ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 372,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัเสาธงหนิ ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง แห่ง 1 218,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัพระปรางคว์ริิยวทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอ แห่ง 1 498,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วดักฎุทีอง) ต าบลบางน า้เชีย่ว 

อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 854,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรหมเทพาวาส ต าบลหวัป่า อ าเภอพรหมบุรี แห่ง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตุม้หู ต าบลท่างาม อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 490,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัระนาม ต าบลชนี า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 358,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเซา่สงิห ์ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 394,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัการอ้ง ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นจ่า (เอีย่มโหมดอนุสรณ์) ต าบลบา้นจ่า อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 489,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลอนิทรบ์ุรี (วดัโพธิ์ศรี) ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภอ แห่ง 1 49,200                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปลาไหล ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 495,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรหมสาคร ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,386,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค่ายบางระจนั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั แห่ง 1 449,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นไมด้ดั ต าบลสงิห ์อ าเภอบางระจนั จงัหวดั แห่ง 1 93,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบางระจนั ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั แห่ง 1 220,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางปูน ต าบลชนี า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 498,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประดบั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั แห่ง 1 362,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นล า ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 286,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองโพธิ์ศรี ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี แห่ง 1 408,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลาง ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 209,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคีม ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 156,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา56 (บา้นหนองกระทุ่ม) ต าบลหนอง

กระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 287,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดักลางท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่าย แห่ง 1 416,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันอ้ย ต าบลงิ้วราย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 298,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่า ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดั แห่ง 1 155,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักระดงังา ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 339,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโภคาภวิฒัน ์ต าบลบางน า้เชีย่ว อ าเภอพรหมบุรี แห่ง 1 402,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบาง

พทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 578,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 773,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

ชมุชนวดัพระปรางคว์ริิยวทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 563,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 12 เสน้ โรงเรียนเรืองเดชประชานุ

เคราะห ์ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 210,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,681,500                 

งบลงทนุ 3,681,500                 

ครุภณัฑ์ 3,681,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 397,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัคีม ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจนั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดักลาง ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนไทยรฐัวทิยา56 

(บา้นหนองกระทุ่ม) ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,034,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัขอ่ย ต าบลหวัไผ่ 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนอนุบาลเมอืงสงิหบ์ุรี 

ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์ทะเลสามคัคี 

ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางปูน ต าบลชนี า้

รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดักลาง ต าบลทอง

เอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเชยีงราก ต าบลทอง

เอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัตุม้หู ต าบลท่างาม

 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วดั

กฎุทีอง) ต าบลบางน า้เชีย่ว อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลบางระจนั 

ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัระนาม ต าบลชนี า้รา้ย

 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดักระทุ่มป่ี ต าบลโพธิ์

ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 99,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัการอ้ง ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห ์ต าบล

ไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,105,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทุ่งกลบั ต าบลพกัทนั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นไมด้ดั ต าบลสงิห ์อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ค่ายบางระจนั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

โพธิ์ศรี ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักลางชู

ศรีเจริญสุข ต าบลพกัทนั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโภ

คาภวิฒัน ์ต าบลบางน า้เชีย่ว อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเซา่

สงิห ์ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัตึกราชา ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัปลาไหล ต าบลประศุก อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัประดบั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,464,600                 

งบลงทนุ 2,464,600                 

ครุภณัฑ์ 2,464,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 87,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 324,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี

 ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบล

บางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 16 92,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 4 37,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 20,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัขอ่ย ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองลวีทิยาคม ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวดั

บา้นจ่า (เอีย่มโหมดอนุสรณ์) ต าบลบา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

โพธิ์ทะเลสามคัคี ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัโฆสทิธาราม ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียนวดั

เชยีงราก ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัพรหมสาคร ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัพระปรางคว์ริิย

วทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดับางปูน ต าบลชนี า้รา้ย 

อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัประโชติการาม ต าบล

บางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองสุ่ม ต าบลหว้ยชนั

 อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัม่วง ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอ

ค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลเมอืงสงิหบ์ุรี ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 2,706,400                 

งบลงทนุ 2,706,400                 

ครุภณัฑ์ 420,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

ครุภณัฑก์ารศึกษา 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนพรหมบุรีรชัดาภเิษก ต าบลบา้น

หมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,286,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,432,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรหมบุรีรชัดาภเิษก ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี แห่ง 1 1,432,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 854,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนพรหมบุรีรชัดาภเิษก ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี แห่ง 1 854,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 8,769,600                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 7,569,200                 

งบลงทนุ 7,569,200                 

ครุภณัฑ์ 472,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 331,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 17 42,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบลบางมญั 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 5 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 35,600                        



39 / 55

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,096,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั

 อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,911,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ต าบล

บางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางระจนัวทิยา ต าบลสงิห ์อ าเภอบางระจนั จงัหวดั แห่ง 1 499,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแป้งวทิยา ต าบลบา้นแป้ง อ าเภอพรหมบุรี แห่ง 1 540,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวัไผ่วทิยาคม ต าบลหวัไผ่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี แห่ง 1 493,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีศกัดิ์สุวรรณวทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั แห่ง 1 299,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าชา้งวทิยาคาร ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง แห่ง 1 584,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงิหพาหุ (ประสานมติรอปุถมัภ)์ ต าบลจกัรสหี ์

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนิทรบ์ุรี ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 494,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,679,600                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนทองเอนวทิยา ต าบล

ทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 759,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนศรี

วนิิตวทิยาคม ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 318,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนสงิหบ์ุรี

 ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 602,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีศกัดิ์

สุวรรณวทิยา ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพรหมบุรี

รชัดาภเิษก ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,994,600                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 486,500                   

งบลงทนุ 486,500                   

ครุภณัฑ์ 486,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบล

ม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 5 32,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 1 145,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี

 จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 10 120,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 948,100                   

งบลงทนุ 948,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 948,100                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 560,000                   

งบอดุหนุน 560,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 560,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 178,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 178,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 178,000                   

งบด าเนินงาน 178,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 178,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 519,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 519,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 76,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        
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เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 423,000                   

งบด าเนินงาน 423,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 423,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 423,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 56,498,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,142,500                

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 19,011,800                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 19,011,800                

งบลงทนุ 19,011,800                

ครุภณัฑ์ 6,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารปรบัอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 45 ที่น ัง่  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั คนั 1 6,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,511,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,511,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร  วทิยาลยัอาชวีศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอ หลงั 1 12,511,800                   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 29,130,700                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 26,121,600                

งบอดุหนุน 26,121,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 26,121,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 26,121,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,898,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,126,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,204,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,326,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,566,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 3,009,100                 

งบอดุหนุน 3,009,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,009,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 3,009,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 296,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 68,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 133,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 140,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 2,371,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,356,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,611,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,611,000                 

งบลงทนุ 4,611,000                 
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ครุภณัฑ์ 4,611,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี คนั 1 1,100,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,511,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

อนิทรบ์ุรี ต าบลอนิทรบ์ุรี อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษาเพือ่การสือ่สารและธุรกจิ

ตามมาตรฐาน CEFR   วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์ุรี ต าบลม่วงหมู่

 อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มแกส๊อะเซทลีนี   วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์ุรี แห่ง

ที่ 2 ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 6 111,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,745,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,745,000                 

งบลงทนุ 3,745,000                 

ครุภณัฑ์ 3,745,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยั

อาชวีศึกษาสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคนิคพื้นฐานเบื้องตน้  

วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล  วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี กลอ้ง 1 245,000                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 50,458,500                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 50,458,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 49,081,900                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,096,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 3,096,000                 

งบลงทนุ 3,096,000                 

ครุภณัฑ์ 3,096,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,096,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทองเอน 1 ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลม่วงหมู่  ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 1  ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 1 ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพสงัโฆ  ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงชา้ง  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลม่วงหมู่  ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 1  ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพสงัโฆ  ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโรงชา้ง  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโรงชา้ง  ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โพสงัโฆ ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพสงัโฆ

 ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลม่วงหมู่  ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลม่วงหมู่ ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตน้โพธิ์ 1 ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพสงัโฆ  ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลม่วงหมู่  ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 1 ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพสงัโฆ  ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงชา้ง ต าบลโรงชา้ง อ าเภอพรหมบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงหมู่ ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 1  ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริม เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริม เครื่อง 2 100,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 45,985,900                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 45,985,900                

งบลงทนุ 45,985,900                
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ครุภณัฑ์ 33,797,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 545,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลบางระจนั 

ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 30 แผ่นต่อนาท ีโรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลบางระจนั 

ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลบางระจนั 

ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 40,000 บทียูี โรงพยาบาลบางระจนั 

ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 102,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,729,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลพรหมบุรี 

ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลท่าชา้ง ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง คนั 1 729,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,823,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลพรหมบุรี ต าบลบา้นหมอ้

 อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลประจ าอ าเภอพรหมบุรี ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลอนิทรบ์ุรี ต าบลทบัยา อ าเภออนิทร์

บุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลค่ายบางระจนั ต าบลบางระจนั 

อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดั เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางกระบอื1 (วดักระดงังา) ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพชนไก่ ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลน า้ตาล ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดัแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี 

ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยฟ์นัในช่องปาก พรอ้มเครื่องอ่านและแปลง

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลท่าชา้ง ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดอตัโนมตัิพรอ้มวดัความ

อิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภส์ าหรบัตรวจเด็ก

แฝด โรงพยาบาลพรหมบุรี ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประจ าอ าเภอ บางระจนั ต าบลสงิห ์อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอทราย ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลอนิทรบ์ุรี ต าบลทบั

ยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลค่ายบางระจนั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลบางระจนั ต าบล

เชงิกลดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบางมญั ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบวดัค่าโซเดยีมในเลอืดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบวดัค่าโซเดยีมในเลอืดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 5 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยด์จิติอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลอนิทร์

บุรี ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบางพทุรา อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี ชดุ 3 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั 

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลอนิทรบ์ุรี ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 3 1,350,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลท่าชา้ง ต าบลโพประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,188,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลถอนสมอ ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทองเอน 2 (เชยีงราก) ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,768,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงิหบ์ุรี ต าบลบาง

พทุรา อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 2,479,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก โรงพยาบาลท่าชา้ง ต าบลโพประจกัษ ์

อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 502,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ผูป่้วย ชาย 2 หอ้ง หญงิ 2 หอ้ง ผูพ้กิาร 1 หอ้ง 

โรงพยาบาลค่ายบางระจนั ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ ลวดตาขา่ย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางกระบอื 2 (แม่ลา) ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี รายการ 1 503,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นทุ่งกลบันอ้ย ต าบลพกัทนั อ าเภอบางระจนั รายการ 1 787,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดถกั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชนี า้รา้ย 2 

(บางปูน) ต าบลชนี า้รา้ย อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 613,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลนิิกทนัตกรรม โรงพยาบาลค่ายบางระจนั 

ต าบลบางระจนั อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 923,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้โพธิ์ 

1 (บางมอญ) ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดถกั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้ตาล 

ต าบลน า้ตาล อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 635,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพกรวม

 ต าบลโพกรวม อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ๊ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ถกัสูง 2 เมตร โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั 

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 477,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ ลวดตาขา่ย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 248,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,376,600                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,376,600                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,310,600                 

งบลงทนุ 1,310,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,310,600                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 246,000                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง รายการ 1 246,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 524,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพกัพยาบาลและบา้นพกัขา้ราชการ 5-6 

พื้นที่ 616 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 524,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 540,100                      

รายการระดบัที1่: ลานจอดรถ คลส. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 100,500                      

รายการระดบัที1่: หลงัคาอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สงิหบ์ุรี ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี รายการ 1 439,600                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) โรงพยาบาลบางระจนั ต าบลเชงิกลดั อ าเภอ

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 3 66,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 1,715,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 1,715,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,715,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 1,715,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 1,715,000                 

งบอดุหนุน 1,715,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,715,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะอาดราษฎรบ์  ารุง ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดาวดงึษ ์ต าบลโพกรวม อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระปรางคส์ามยอด ต าบลทองเอน อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากแรด ต าบลทบัยา อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสุ่ม ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสองพีน่อ้ง ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออนิทรบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโขลง ต าบลบา้นจ่า อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัช่องลม ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจกุคล ีต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุภาพฒันาราม ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโบสถ ์ต าบลหวัป่า อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัป่า ต าบลหวัป่า อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกา้ช ัง่ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราหุลคงนิมติ ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่วง ต าบลโพสงัโฆ อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางกระจบั ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสภา ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพระนอนจกัรสหี ์ต าบลจกัรสหี ์ อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพกิลุทอง ต าบลพกิลุทอง  อ าเภอท่าชา้ง  จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัโบสถ ์ต าบลอนิทรบ์ุรี  อ าเภออนิทรบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี วดั 1 130,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี ต าบลบางมญั 

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี 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 าจงัหวดัสงิหบ์ุรี  ต าบลบางมญั อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 281,843,500               

จงัหวดัสงิหบ์รุี 176,604,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 176,604,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 56,707,500                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานการเรียนรูโ้ครงการตามพระราชด าริจงัหวดัสงิหบ์รุี 2,252,200                 
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งบด าเนินงาน 2,252,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,252,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 35,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัวชัพชื 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,166,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 6,000                         

โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชนในจงัหวดัสงิหบ์รุี 6,495,400                 

งบด าเนินงาน 1,073,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,073,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 141,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 125,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตศึ์กษาดูงาน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสถานที่ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมยอ้นวนัวาน สุขส าราญผูสู้งวยั 0 90,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 558,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 160,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,900                        

งบลงทนุ 5,422,400                 

ครุภณัฑ์ 221,400                      

ครุภณัฑด์นตรี 221,400                      

รายการระดบัที1่: กลองยาว  ขนาด 12 น้ิว ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 54 108,000                      

รายการระดบัที1่: ฉ่ิง  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี คู่ 18 9,000                         

รายการระดบัที1่: ฉาบ  ขนาด 12 น้ิว  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  

จงัหวดัสงิหบ์ุรี คู่ 18 34,200                        

รายการระดบัที1่: โหม่ง ขนาด 16 น้ิว ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 18 63,000                        

รายการระดบัที1่: กรบัไม ้ ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 18 7,200                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,201,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,201,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงค ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบางน า้เชีย่ว 

อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี  พื้นที่  5,600  ตารางเมตร แห่ง 1 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงค ์หมู่ที่ 2 ต าบลบางน า้เชีย่ว 

อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี  พื้นที่ 1,710  ตารางเมตร แห่ง 1 778,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาตา้นยาเสพติด  หมู่ที่ 6 ต าบลโพสงัโฆ 

อ าเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี  พื้นที่  2,396  ตารางเมตร แห่ง 1 1,643,000                    
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โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนเพือ่ความม ัน่คง และความสงบเรียบรอ้ย

น าสู่คุณภาพชวีติทีด่ี 339,900                   

งบด าเนินงาน 339,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 339,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายอบรม/สมัมนา 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีงพรอ้มล าโพง 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 214,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 214,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,100                         

โครงการขบัเคลือ่นและขยายผลการด าเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3,183,000                 

งบด าเนินงาน 530,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 530,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 239,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 88,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 88,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 166,400                      

งบลงทนุ 2,652,500                 

ครุภณัฑ์ 62,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 62,500                        

รายการระดบัที1่: กี่กระตุก  ต าบลบางน า้เชีย่ว  อ าเภอพรหมบุรี  จงัหวดั หลงั 5 62,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,590,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศัน ์ศูนยเ์รียนรูภู้มปิญัญาไทย 

ผา้หมกัโคลนเจา้พระยา   หมู่ที่  2  ต าบลบางน า้เชีย่ว   อ าเภอพรหมบุรี  แห่ง 1 2,590,000                    

โครงการโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะเพือ่คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 36,437,000                

งบลงทนุ 36,437,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,437,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 12,306,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 

ต าบลสระแจง  อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,209,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 

10 ต าบลพกัทนั  อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาขนาดใหญ่บริเวณ หมู่ที่ 4 ต าบลพกั

ทนั  อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 12 ต าบลไมด้ดั  

อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบลประศุก  

อ าเภออนิทรบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,828,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,130,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต าบลสระแจง  

อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี  กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,765 เมตร สายทาง 1 4,159,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นจ่า  

อ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร สายทาง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณท่าศาล ถงึ วดั

ดอกไม ้ หมู่ที่ 2  ต าบลประศุก  อ าเภออนิทรบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี  กวา้ง 4 

เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบคลอง

ชลประทาน 1 ซา้ย หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 ต าบลวหิารขาว อ าเภอท่าชา้ง  จงัหวดั

สงิหบ์ุรี  กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,815 เมตร สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองชลประทาน 

(คลองระบายน า้สายใหญ่มหาราช 2)  หมู่ที่  6  เชือ่มต่อหมู่ที่  5  ต าบล

พรหมบุรี  อ าเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี  กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว สายทาง 1 5,939,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 

(บา้นวงักา) ต าบลบางระจนั  อ าเภอค่ายบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ช่วงที่ 1 

กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 357 เมตร  ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.5 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 (บา้นโคกพรา้ว)

 ต าบลบางระจนั  อ าเภอค่ายบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี กวา้ง 3.50 เมตร 

ระยะทางยาว 1,369 เมตร สายทาง 1 2,832,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 42,967,000                

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จงัหวดัสงิหบ์รุี 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขตปกปกัทรพัยากรตน้ยางนาบริเวณ

วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์ุรี (แห่งที่ 2 ) (การเรียนรู)้ ต าบลโพประจกัษ ์ อ าเภอ

ท่าชา้ง  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 1,200,000                    

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัในพื้นทีจ่งัหวดัสงิหบ์รุี 41,767,000                

งบลงทนุ 41,767,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,767,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,767,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ริมแม่น า้นอ้ยหมู่ที่  5 ต าบลโพสงัโฆ  อ าเภอค่ายบางระจนั  จงัหวดัสงิหบ์ุรี 

 ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 170 เมตร แห่ง 1 21,773,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 

ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์ุรี ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 150 เมตร แห่ง 1 19,994,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 29,774,700                

โครงการพฒันาการเกษตรครบวงจรในพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพจงัหวดัสงิหบ์รุี 5,112,300                 

งบด าเนินงาน 3,802,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,802,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 211,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,686,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตศึ์กษาดูงาน 0 224,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัวชัพชื 0 3,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแปลงเกษตร 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายอบรม/สมัมนา 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองแปลงใหม่ 0 135,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสถานที่ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจผลติภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจผลติภณัฑข์นมอบและขนมปงั 0 64,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหน์ า้พริก 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหน์ า้ผลไมใ้นภาชนะบรรจทุี่ปิด 0 22,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหผ์ลติภณัฑจ์ากแป้ง 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหย์นืยนัผลกรณีพบสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายรบัรองต าบลตน้แบบ 0 1,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถยอ่ยตีป่นดนิ 0 2,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารฝึกอบรม 0 17,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพาะกลา้ ปลูกและเกบ็เกี่ยว 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคูหางานแสดงสนิคา้ เพือ่การ

ประชาสมัพนัธต์ลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยัและปลาช่อนแม่ลา 0 718,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการประชาสมัพนัธต์ลาดสนิคา้เกษตร

ปลอดภยัและปลาช่อนแม่ลา ในจงัหวดัสงิหบ์ุรี 0 244,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานประกวดแพะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าระบบใหน้ า้ในแปลงปลูก 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 876,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 708,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 69,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 51,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 328,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 121,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 65,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 322,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 109,200                      

งบลงทนุ 1,309,500                 

ครุภณัฑ์ 659,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 659,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า (สูบน า้ได ้450 

ลติร/นาท)ี  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่รถบรรทุกระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ขนาดรบัน า้หนกั 

 50  ตนั  ต าบลทบัยา  อ าเภออนิทรบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี เครื่อง 1 650,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้วคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที่  12  

ต าบลทบัยา  อ าเภออนิทรบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 650,000                      

โครงการสรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติจากปลา 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดสดเทศบาลเมอืงสงิหบ์ุรี (ตลาดยงเกยีรต)ิ 

ต าบลบางพทุรา  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี  พื้นที่  760  ตาราง แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การเกษตร 14,662,400                
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งบลงทนุ 14,662,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,662,400                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,662,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองบา้นทา้ยน า้ ต าบลบางกระบอื อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 53,100  ลบ.ม. แห่ง 1 4,972,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองหว้ยชนั ต าบลตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี 

จงัหวดัสงิหบ์ุรี  ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,760 ลบ.ม. แห่ง 1 4,705,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหว้ยสามคัคี ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจนั 

จงัหวดัสงิหบ์ุรี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 35,200ลบ.ม. แห่ง 1 4,985,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 47,154,800                

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัสงิหบ์รุี 14,282,800                

งบด าเนินงาน 1,982,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,932,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการประชาสมัพนัธ ์และช่อง

การตลาดเชงิรุกหมู่บา้นท่องเที่ยว otop village วถิชีมุชนลุม่เจา้พระยา 0 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายและการ

ประชาสมัพนัธ ์(ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 

(เทวาลยัพระพรหม สงิหบ์ุร)ี) 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายและการ

ประชาสมัพนัธ ์ตลาดประชารฐัคนไทยยิ้มได ้(ตลาดพระเครื่อง

ศาลหลกัเมอืงสงิหบ์ุร)ี 0 582,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 17,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 17,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,300                        

งบลงทนุ 12,300,800                

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 212,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ฟอเมกา้หนา้ขาว ขนาด 1.5x0.60 เมตร  ต าบลม่วงหมู่

  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 80 152,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติกมพีนกัพงิ  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตวั 240 60,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 28,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟส่องสวา่งพรอ้มปล ัก๊ สายไฟ  ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี จดุ 80 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 460,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายโครงเหลก็ ขนาด 0.70x8 เมตร  ต าบลม่วงหมู่  

อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี ป้าย 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: เต็นทโ์คง้ผา้ใบ  ขนาด 4x8 เมตร  พรอ้มติดต ัง้  ต าบล

ม่วงหมู่  อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  จงัหวดัสงิหบ์ุรี หลงั 20 400,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,600,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,600,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเตาเผาแม่น า้นอ้ย  หมู่ที่  7  ต าบลเชงิกลดั 

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 4,178,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาบงึกะดแีดงเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ ์ หมู่ที่  2

 , 4  ต าบลโพประจกัษ ์ อ าเภอท่าชา้ง  จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 2,422,800                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณพทุธมณฑลประจ าจงัหวดัสงิหบ์ุรี 

วดัพระนอนจกัรสหีว์รวหิาร  หมู่ที่  2  ต าบลจกัรสหี ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการพฒันาปจัจยัพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง  ต าบลจกัรสหี,์ตน้โพธิ์ อ  าเภอเมอืง

สงิหบ์ุรี  และต าบลโพทะเล,คอทราย,บางระจนั,โพสงัโฆ,ท่าขา้ม  อ าเภอค่าย

บางระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุรี ตน้ 133 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งบนทางหลวงเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัิเหตุ

แก่นกัท่องเที่ยวและผูใ้ชท้าง ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้กี ๋– ท่าศาล

 ที่กม.4+700 (บริเวณโคง้สาธุ)  ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอค่ายบางระจนั  จงัหวดั

สงิหบ์ุรี ขยายช่องจราจร กวา้ง 3.50 เมตร พรอ้มปรบัปรุงช่องแบ่งทศิทาง

ส าหรบักลบัรถ ระยะทางยาว 0.3 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพป้ายเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

ถิน่วรีชน ติดต ัง้บริเวณทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้ระหวา่ง

 กม. 66+800 - 83+900  ต าบลพรหมบุรี  อ าเภอพรหมบุรี  ต าบลม่วงหมู่ 

 อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุรี  และทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้กี ๋- ท่าศาล 

ระหวา่ง กม. 27+000 - 32+362 ต าบลโพทะเล  ต าบลหนองกระทุ่ม  ป้าย 15 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมกจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วผา่นเรื่องเลา่จงัหวดัสงิหบ์รุี 7,172,000                 

งบด าเนินงาน 7,172,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,172,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,724,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 49,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการจดังานประเพณีและ

วฒันธรรมพื้นบา้น 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลกนิปลาของดเีมอืงสงิห์ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมท่องเที่ยวเชงิเกษตรและ

เทคโนโลยขีองดเีมอืงสงิหบ์ุรี 0 575,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

โครงการส่งเสริมการประชาสมัพนัธ ์และการตลาดเชงิรุกดา้นการทอ่งเทีย่ว 700,000                   

งบด าเนินงาน 700,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์(แผ่นพบั , วดิทีศัน์

 และป้ายประชาสมัพนัธ)์ 0 700,000                      

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 105,239,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 105,239,500              

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 60,239,500                

พฒันาและยกระดบั แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรมวถิชีมุชน 46,500,000                

งบลงทนุ 46,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,500,000                   



55 / 55

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03170000 จงัหวดัสงิหบ์รุี

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายเสน้ทางเพือ่เชือ่มโยงการท่องเที่ยวจงัหวดัลพบุรี 

จงัหวดัสงิหบ์ุรี จงัหวดัชยันาท ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวดัสนาม

ไชย - วดักระดงังา ระหวา่ง กม.ที่ 38+395 ถงึ กม.ที่ 39+195 ยาว 0.800 สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ขยายเสน้ทางเพือ่เชือ่มโยงการท่องเที่ยวทางหลวง

หมายเลข 3285 ตอนอนิทรบ์ุรี - หนองสุ่ม ต าบลหว้ยชนั อ าเภออนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัสงิหบ์ุรีระหวา่ง กม.ที่ 2+995 ถงึ กม.ที่ 3+795 ยาว 0.800 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวเสน้ทางเสด็จประพาส

ตน้ วดัพรหมเทพาวาส ต าบลหวัป่า อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี งาน 1 6,500,000                    

ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 3,530,000                 

งบด าเนินงาน 3,530,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,530,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 3,530,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติสือ่วดีทีศันป์ระชาสมัพนัธ์

เสน้ทางชมุชนท่องเที่ยวของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน ๖ จงัหวดั และ

เผยแพร่ทางสือ่โซเชยีล โทรทศัน ์สนามบนิ รถไฟฟ้าและสถานีโทรทศัน์ งาน 1 3,530,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 10,209,500                

งบด าเนินงาน 10,209,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,209,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 10,209,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสดุดวีรีชนค่ายบางระจนั งาน 1 4,209,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตรล์  าแม่ลา อ.บางระจนั จ.สงิหบ์ุรี งาน 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมอืงโบราณ

บา้นคูเมอืง ต.หว้ยชนั อ.อนิทรบ์ุรี จ.สงิหบ์ุรี งาน 1 3,000,000                    

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 25,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่รองรบัการบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลอง 2 ขวา - 1 ซา้ย - 1 ขวา

(ระยะที่ 2) ระหวา่ง กม.ที่ 11+400 ถงึ กม.ที่ 16+300 ทอ้งคลองกวา้ง 2.00 

เมตร ยาว 4,900.00 เมตร ต าบลโพธิ์ประจกัษ ์อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุรี แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการพฒันาระบบโครงขา่ย Logistic และพฒันาสภาพแวดลอ้ม การจดัการเมอืง

และชมุชนใหน่้าอยู่ 20,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม 

และการทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 309

 ตอนไชโย-ทางแยกวดัสวา่งอารมณ์ ขยายจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร 

กวา้งช่องละ 3.50 เมตร ไหลท่างขา้งละ 2.50 เมตร เกาะกลางถนนแบบบ ัง้สี

 กวา้ง 1.60 เมตร ระหวา่ง กม.ที่ 79+390 ถงึ กม.ที่ 80+190 ระยะทาง 

0.800 กโิลเมตร ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสงิหบ์ุรี เสน้ทาง 1 20,000,000                   


