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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 11,652,706,814           

จงัหวดัสระบรุี 11,652,706,814           

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                      

กระทรวงกลำโหม 44,431,400                

กองทพับก 33,785,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 33,785,400                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 33,785,400                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 33,785,400                

งบลงทนุ 33,785,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,785,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 33,785,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 33,785,400                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานศึกษาของศูนย์ 0 33,785,400                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 10,646,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 10,646,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 10,646,000                

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 10,646,000                

งบลงทนุ 10,646,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,646,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,646,000                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดั แห่ง 1 4,154,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดั แห่ง 1 4,984,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนพดุ จงัหวดั แห่ง 1 641,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนพดุ จงัหวดั แห่ง 1 865,400                      

กระทรวงกำรคลงั 814,000                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 70,400                     

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 70,400                     

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

03190000 จงัหวดัสระบรุี
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 70,400                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 70,400                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 70,400                     

งบลงทนุ 70,400                     

ครุภณัฑ์ 70,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ 24 ที่น ัง่ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ตวั 2 2,400                         

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 14,757,700                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,496,500                 

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                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 930,300                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 930,300                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 930,300                   

งบลงทนุ 930,300                   

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

สระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี แห่ง 1 900,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2,104,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,104,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 1,384,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 1,384,000                 
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งบลงทนุ 1,384,000                 

ครุภณัฑ์ 1,384,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ หลงัคารถบรรทุกขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ทบักวาง  ต าบลทบักวาง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 536,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะชวีติหนองแค จงัหวดัสระบุรี ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอ

หนองแค จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะชวีติมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ต าบลมติรภาพ 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 268,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 720,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี  ต าบลธารเกษม

 อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งเกบ็สิง่ของ นิคมสรา้งตนเองพระพทุธบาท 

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 600,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 11,157,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 11,157,200                

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 11,157,200                

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 11,157,200                

งบลงทนุ 11,157,200                

ครุภณัฑ์ 157,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 157,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาท ีสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิจงัหวดัสระบุรี ต าบลธารเกษม 

อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 57,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิจงัหวดัสระบุรี 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั หลงั 1 11,000,000                   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 343,342,500               

กรมชลประทาน 296,651,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 67,893,000                
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 920,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 920,000                   

งบลงทนุ 920,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 920,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 920,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบสูบน า้โครงการจดัหาน า้ช่วยเหลอืบา้นสาม

วยั ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอขอเกษตรกรในเขตจงัหวดัสระบุรี ต าบลเขาดนิพฒันา อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 200,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 66,973,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 66,973,000                

งบลงทนุ 66,973,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,973,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 66,973,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง 1 ซา้ย 2 ขวา คลองเพรียวฝัง่ขวา

 ต าบลเขาดนิ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม. รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิจราจรถนนภายในหวังานโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง รายการ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองสายใหญ่คลองเพรียว ฝัง่ขวา 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองสายใหญ่เสาไห ้ฝัง่ซา้ย ต าบลนา

โฉง อ าเภอเมอืงสระบุรี   จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง 0.600 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบริเวณหวังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

คลองเพรียว-เสาไห ้ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  

ระยะทาง 0.400 กม. รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 3L  ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง 4.900 กม. รายการ 0 10,116,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 1L  ต าบลบา้นธาต อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,152,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 10L  ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง รายการ 0 5,653,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 9L  ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง 5.500 กม. รายการ 0 11,277,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 8L  ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  ระยะทาง 4.700 กม. รายการ 0 9,725,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 217,545,900              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 106,932,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 106,932,000              

งบลงทนุ 106,932,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,932,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 86,932,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้ลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.

7+700 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ขวา - 23 ขวา (ช่วงที่ 1) 

พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหรเทพ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 10,300,000                   
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 7L กม.3+150 - 

กม.11+650 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบล

พระยาทด อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 10,300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 48,832,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน า้ โรงสูบน า้เสาไห ้ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอ

เมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1 ขวาเสาไห ้กม.

1+000 - กม.2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1 ซา้ย 1 ขวาเสาไห ้

 กม.1+000 - กม.2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสา

ไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงสูบน า้เสาไห ้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง จงัหวดั รายการ 1 620,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา กม.

0+000-กม.3+600 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคก

กะเทยีม ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,840,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองชยันาท - ป่าสกั กม.115+851-กม.

116+486 ฝัง่ซาย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม 

อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 325,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา กม.

0+000-กม.2+920 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคก

กะเทยีม ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ลอดคนัก ัน้น า้ คลองแยกซอย 3 

ซา้ย - 21 ขวา กม.2+325  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม 

ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 2 

ซา้ย - 21 ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลดงตะ

งาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 2L-4L กม.0+000

 ถงึ กม.2+598 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ รายการ 1 2,755,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่ถนนรอบอ่างเกบ็น า้เขือ่นป่าสกัชลสทิิ์ ฝัง่

ซา้ย ช่วง กม. 7+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบล

วงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 8L กม.3+010 ถงึ

 กม.5+016 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 2,002,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 9L กม.1+000 ถงึ

 กม.3+360 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั รายการ 1 2,860,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองระพพีฒันแ์ยกใต ้1 แห่ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลกุ่มหกั อ าเภอหนองแค รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้น-บานระบาย ทรบ.และไซฟอน 

คลองระบายน า้หนองรูฝัง่ซา้ยคลองระพพีฒัน ์ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 920,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ 5 ขวา 1 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลโคกตูม อ าเภอหนองแค รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรอกนัสวะเหนือ ปตร.พระเอกาทศรถ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอ  หนองแค รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองดาดคอนกรีต ในเขต

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเลือ่นคลองระพพีฒันแ์ยกตกฝัง่ขวา 

เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลกุ่มหกั อ าเภอ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 25 ขวา กม.

0+000-6+900 เป็นช่วง ๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบล

บางโขมด อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองชกัน า้ 24 ขวา - 25 ขวา 

เป็นช่วง ๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลบางโขมด อ าเภอ

บา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองชกัน า้ 24 ขวา เป็นช่วง ๆ 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 1 ขวา - 24 ขวา 

กม.5+000-9+000 เป็นช่วง ๆ ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิขาว  

โครงการชลประทานสระบุรี ต าบลเขาดนิพฒันา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นดง  โครงการ

ชลประทานสระบุรี ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคลองชกัน า้โรงสูบหว้ยหนิขาว  โครงการ

ชลประทานสระบุรี ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

8ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบา้น รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองชกัน า้ 24

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้น รายการ 1 1,800,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พรอ้มอาคาร

ประกอบ  ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 20,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 30,128,900                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นล าพรอ้มระบบส่งน า้   ต าบลบา้นล า อ าเภอ

วหิารแดง จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 30,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 128,900                   

งบลงทนุ 128,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,900                      
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ค่าที่ดนิ 128,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 128,900                      

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 80,485,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 80,485,000                

งบลงทนุ 80,485,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,485,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 80,485,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบาย

น า้พระศรีเสาวภาค  จงัหวดัสระบุรี 0 78,203,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการประตูระบายน า้พระศรี

เสาวภาค จงัหวดัสระบุรี 0 2,281,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,213,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 11,213,000                

การจดัการงานชลประทาน 11,213,000                

งบลงทนุ 11,213,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,213,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,213,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 9,334,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง

 ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 238,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 707,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 929,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลอง

เพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 1,812,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี รายการ 0 776,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน ต าบลปากเพรียว

 อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 772,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 3,902,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน ต าบลปากเพรียว

 อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,879,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน รายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน รายการ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ 4 ซา้ย กม. 

0+000-10+000 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลหนองโดน 

อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้คลองเพรียว โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาคลองเพรียว-เสาไห ้ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี รายการ 0 500,000                      



8 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ MD 1 ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ จงัหวดัสระบุรี

 1 รายการ  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน คลองระบายน า้อาคารระบาย

น า้ฉุกเฉิน (Auxiliary Spillway) .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชล

สทิธิ์ จงัหวดัสระบุรี 1 รายการ ต าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั รายการ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืแม่น า้ป่าสกั .โครงการชลประทานสระบุรี 

ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี รายการ 0 580,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 35,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,800                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 35,800                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลบา้น

หมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 35,800                        

กรมปศุสตัว ์ 9,702,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,702,700                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 9,702,700                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 171,400                   

งบลงทนุ 171,400                   

ครุภณัฑ์ 171,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็

 จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลมวกเหลก็ 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี คนั 1 5,000                         
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รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

มวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ครุภณัฑ์ 145,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 145,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 9,322,300                 

งบลงทนุ 9,322,300                 

ครุภณัฑ์ 6,310,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่ง เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,865,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา พรอ้มหลงัคารถบรรทุกขนาด 1 ตนั หลงัคา

ไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 1 609,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

ทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 10 408,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลทบักวาง

  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,345,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

3.5 แรงมา้ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: พ่วงทา้ยขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดทา้ยรถ

แทรกเตอร ์ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ผาน 4 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ผานพรวน ชนิด 6 จาน ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัดนิ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Double chop ชนิดติด

ทา้ยรถแทรกเตอร ์ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นรีดน า้เชื้อ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 1 1,100,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมสิซเิบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP)

 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 21,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุสปริงเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอตัโนมตัิ (หวัฉีดน า้รศัมี

ไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 998,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลทบั

กวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลทบักวาง อ าเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลทบักวาง อ าเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 23,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,012,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคอกโคปลอ่ยลาน ขนาด 16.00 x 40.00 ม. 

ต าบลทบักวาง  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,512,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนโคพ่อพนัธุ ์จ านวน 10 ตวั ต าบลทบักวาง อ าเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,512,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 64,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 28,924,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,510,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 9,510,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 9,374,000                 

งบลงทนุ 9,374,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,374,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,374,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสระบุรี กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสระบุรี กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3700 3,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสระบุรี ไร่ 80 136,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,414,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,670,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,670,000                 

งบลงทนุ 2,670,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,670,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุนกเปลา้ อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศาลารีไทย อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่หลิว่ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางโขมด อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกตูม อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรุกร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองจกิ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวัโพ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,744,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,744,000                
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งบลงทนุ 16,744,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,744,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,744,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นทบักวาง หมู่ 4 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่ง

คอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 9,902,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ สถานีพฒันาที่ดนิสระบุรี บา้นหนอง

โดก หมู่ 8 ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,433,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ คสล. บา้นแปดอาร ์หมู่ 1 ต าบลหนองแขม 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,409,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,334,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,334,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,334,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,334,000                 

งบลงทนุ 1,334,000                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ม่วง ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,301,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองโดน 

ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 315,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอมวกเหลก็ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 486,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอวงัม่วง ต าบลวงั

ม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 486,600                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,931,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,654,700                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 3,654,700                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 3,654,700                 

งบอดุหนุน 3,654,700                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,654,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ (ล าพญากลาง) 

จ ากดั ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ในการจดัหาไอซ์

แบงค ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ตนั บ่อ 1 2,613,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ (ซบักระดาน) 

จ ากดั ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ในการจดัหาแท็งกเ์กบ็

รวบรวมน า้นมดบิ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 ตนั แท็งก์ 1 1,041,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 276,600                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 276,600                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 229,600                   
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งบลงทนุ 229,600                   

ครุภณัฑ์ 229,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 207,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จอ 1 21,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว

 อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอ

เมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสระบุรี  ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 22,000                        

กรมหมอ่นไหม 2,705,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,705,000                 

การผลติสนิคา้หมอ่นไหมไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา 2,705,000                 

บริการวชิาการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละส่งเสริมการผลติหมอ่นไหม 2,705,000                 

งบลงทนุ 2,705,000                 

ครุภณัฑ์ 2,705,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,705,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยกา๊ซเอธลินีอ

อกไซด ์100% แบบเจาะกา๊ซอตัโนมตัิขนาด ความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร  

ต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบคุณภาพเสน้ไหม ต าบลหนา้พระลาน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 1,605,000                    

กระทรวงคมนำคม 9,010,523,600            

กรมการขนส่งทางบก 3,200,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,200,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 3,200,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 3,200,000                 

งบลงทนุ 3,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสระบุรี สาขาอ าเภอบา้น

หมอ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,200,000                    

กรมทางหลวง 8,476,598,600            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 8,152,763,700            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 7,783,644,600            

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 7,783,644,600            

งบลงทนุ 7,783,644,600            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,783,644,600               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,783,644,600               

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 7 จ.สระบุรี กม. 3.6 320,277,300                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 8 จ.สระบุรี กม. 1.198 417,925,100                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 9 จ.สระบุรี กม. 1.275 343,550,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 10 จ.สระบุรี กม. 1.25 333,233,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 11 จ.สระบุรี กม. 1.252 324,574,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 12 จ.สระบุรี กม. 1.325 333,986,100                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 15 จ.สระบุรี กม. 4.785 147,192,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 16 จ.สระบุรี กม. 1.165 103,286,100                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 17 จ.สระบุรี กม. 1.078 164,229,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 18 จ.สระบุรี กม. 1.972 146,972,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 19 จ.สระบุรี กม. 2.7 132,018,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 20 จ.สระบุรี กม. 5.5 365,966,600                 
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 21 จ.สระบุรี กม. 3.5 175,155,300                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 25 จ.สระบุรี กม. 7.475 505,949,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 26 จ.สระบุรี กม. 1.62 410,883,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 27 จ.สระบุรี กม. 1.62 423,569,100                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 28 จ.สระบุรี กม. 1.62 367,544,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 29 จ.สระบุรี กม. 1.62 317,099,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 30 จ.สระบุรี กม. 2.195 535,164,000                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 31 จ.สระบุรี กม. 1.77 235,132,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 32 จ.สระบุรี กม. 1.77 344,562,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 33 จ.สระบุรี กม. 1.35 211,274,900                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 34 จ.สระบุรี กม. 1.77 680,758,900                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 35 จ.สระบุรี กม. 2.19 443,340,000                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 40,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค จ. สระบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 44,700,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 44,700,000                

งบลงทนุ 44,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,700,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 44,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซบับอน - มวกเหลก็ ตอน 1 กม. 0.98 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง-ปากขา้วสาร จ.สระบุรี กม. 2.1 19,700,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 52,995,100                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 52,995,100                

งบลงทนุ 52,995,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,995,100                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 52,995,100                   

รายการระดบัที1่: สายทางเขา้เมอืงแก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 52,995,100                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 135,334,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 135,334,000              
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งบลงทนุ 135,334,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,334,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 135,334,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 หนองแค - 

สระบุรี (ขาออก) จ.สระบุรี แห่ง 1 79,334,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.90+000, 

กม.104+200 (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 2 56,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 36,090,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน เขาขาด - หนองแซง -

 สระบุรี จ.สระบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3225 ตอน ดาวเรือง - ถนนวง

แหวนรอบเมอืงสระบุรี จ.สระบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 1,090,000                 

งบลงทนุ 1,090,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,090,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โคกแดง - หนิกอง จ. แห่ง 2 850,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หนิกอง จ. แห่ง 1 240,000                      

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 60,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check สระบุรีทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หนา้พระลาน - บา้นครวั จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check สระบุรีทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน  พระพทุธบาท - ท่าเรือ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check สระบุรีทางหลวงหมายเลข 3385 ตอน  หนา้พระลาน - หนองจาน แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 50,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม่ แห่ง 1 50,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 259,884,900              
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โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 197,999,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 185,530,000              

งบลงทนุ 185,530,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,530,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 185,530,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสระบุรี กม. 915 63,150,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 1 จ.สระบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 5 จ.สระบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอน หนองคณฑ ี- สนัประดู่ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค -

 แยกโรงเรียนสุธวีทิยา จ.สระบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ล าสมพงุ - ป่าไผ่ จ.สระบุรี แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 3 จ.สระบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หนิกอง จ.สระบุรี แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 4 จ.สระบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 12,469,000                

งบลงทนุ 12,469,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,469,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,469,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัแก่งคอย (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัเฉลมิพระเกยีรติ (ขา

เขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองแค (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนอง

แค (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

แก่งคอย (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

เฉลมิพระเกยีรติ (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบอ่านระยะเพลาอตัโนมตัิ (King Pin) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัเฉลมิพระเกยีรติ (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบอ่านระยะเพลาอตัโนมตัิ (King Pin) 

สถานีตรวจสอบน า้หนกัแก่งคอย (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองแค (ขาเขา้) จ.สระบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองแค (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 61,885,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 41,439,000                

งบลงทนุ 41,439,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,439,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,439,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อเีหลอ จ. แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 1 จ. สระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวน

พฤกษศาสตรพ์แุค ตอน 3 จ. สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หนิกอง ตอน 

1 จ. สระบุรี แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร 

ตอน 3 จ. สระบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซบับอน - มวกเหลก็ จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซบับอน ตอน

 1 จ. สระบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซบับอน ตอน

 2 จ. สระบุรี แห่ง 1 864,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซบับอน ตอน

 3 จ. สระบุรี แห่ง 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซบับอน ตอน

 4 จ. สระบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - ตาลเดี่ยว จ. แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน เขาขาด - หนองแซง แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุร,ี 

สายทางหลวงหมายเลข 3225 ตอน ดาวเรือง - ถนนวงแหวนรอบเมอืง

สระบุรี และสายทางหลวงหมายเลข 3314 ตอน ท่าชา้ง - ป๊อกแป๊ก จ. สระบุรี แห่ง 3 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม่ จ. แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3314 ตอน ป๊อกแป๊ก - สนัมะค่า แห่ง 1 1,576,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

สระบุรี ตอน 5 จ. สระบุรี แห่ง 2 3,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. จ.สระบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 18,100,000                

งบลงทนุ 18,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,100,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หนิกอง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร, สายทางหลวงหมายเลข 

1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค และสายทางหลวง

หมายเลข 1 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค - แยกโรงเรียนสุธวีทิยา จ. แห่ง 3 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - ตาลเดี่ยว - ซบั

บอน - มวกเหลก็ จ. สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สามแยกพแุค - สะพาน

พแุค, สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางใน INTERCHANGE หนิกอง 

และสายทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ทางใน INTERCHANGE ตลิง่ช ัน่ จ. แห่ง 2 2,100,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,950,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,600,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,600,000                 

งบลงทนุ 9,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3334 ตอน ธารเกษม - สถานี

รถไฟเขาสูง จ. สระบุรี แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพทุธบาท - ท่าเรือ

 จ. สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน หว้ยบง - ท่าลาน จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม่ จ. แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน ท่าคลอ้ - แสลงพนั จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3224 ตอน บา้นป่า - ท่าคลอ้ จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3250 ตอน หนองคณฑ ี- สนั

ประดู่ จ. สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน หนองเสอื - ปากคลอง

 13 จ. สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3314 ตอน ท่าชา้ง - ป๊อกแป๊ก จ. แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงสระบุรี 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 530,725,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 179,599,200              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 66,202,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 66,202,200                

งบลงทนุ 66,202,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,202,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 66,202,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองระพพีฒัน ์อ.หนองแค จ.สระบุรี ม. 50 10,202,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานเขา้ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบุรี อ.เมอืง จ.สระบุรี ม. 670 56,000,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 12,000,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตีนโนนเหนือ อ.เสาไห ้จ.สระบุรี กม. 2 12,000,000                   
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โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 52,397,000                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 52,397,000                

งบลงทนุ 52,397,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,397,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 52,397,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ข2 ผงัเมอืงรวมเมอืงสระบุรี จ.สระบุรี กม. 0.763 33,900,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งทางกลบัรถพรอ้มระบบระบายน า้บน

ถนนสาย ข2 ผงัเมอืงรวมเมอืงสระบุรี จ.สระบุรี กม. 0.763 18,497,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 3,000,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทาง

หลวงหมายเลข 311 - บา้นหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย สบ.5043 แยกทาง

หลวงชนบท สบ.3021 - บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 46,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 46,000,000                

งบลงทนุ 46,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.3021 แยก

ทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี่ อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.4005 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัม่วง อ.มวกเหลก็, วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.1002 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกยีรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 19,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 29,850,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 29,850,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 29,850,000                

งบลงทนุ 29,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,850,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 29,850,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี กม. 13.843 29,850,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 271,975,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 23,220,600                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,760,000                 

งบลงทนุ 4,760,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,760,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,760,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ (ในสายทาง บ.หนองจอก - 

บ.หนองมะกรูด) อ.มวกเหลก็ จ. สระบุรี ม. 30 4,760,000                    
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อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 18,460,600                

งบลงทนุ 18,460,600                

ครุภณัฑ์ 8,000,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี คนั 2 1,642,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,217,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวล

หยาบ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นแรงดงึของเหลก็ แบบ Universal

 Testing Machine พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 kN 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี เครื่อง 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,460,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,460,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี แห่ง 1 8,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทป่าสกัชลสทิธิ์ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี แห่ง 1 1,480,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 225,079,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 225,079,000              

งบลงทนุ 225,079,000              

ครุภณัฑ์ 22,750,000                   

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 21,100,000                   

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี คนั 1 3,300,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี ชดุ 1 14,500,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 202,329,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 202,329,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่

ซา้ย (ตอนสระบุร)ี อ.วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สบ.002 สะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.แก่งคอย จ. แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สบ.003 สะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.มวกเหลก็, 

แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 3,013,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สบ.004 สะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.แก่งคอย จ. แห่ง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สบ.006 สะพานขา้มคลองซบัสมพงุ อ.มวกเหลก็ แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สบ.010 สะพานขา้มคลองมวกเหลก็ อ.วงัม่วง แห่ง 1 2,324,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกยีรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

น า้ตกเจด็คต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

น า้ตกเจด็คต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311

 - บา้นหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

3222 - บา้นหว้ยตะเฆ่ อ.แก่งคอย, เมอืง จ.สระบุรี แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362

 -บา้นหนองปลากระดี่ อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

3224 - บา้นแสลงพนั อ.วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นโคกกะพี้ อ.เฉลมิพระเกยีรติ, เสาไห ้จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

3302 - บา้นบ่อวงครุ อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 

2273 - บา้นหนองบอน อ.วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่

ซา้ย (ตอนสระบุร)ี อ.วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 

2224 - บา้นซบัแท่น อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 

3250 - บา้นลาด อ.หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.

3021 - บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.5056 แยกทางหลวงชนบท สบ.

1030 - บา้นหนองยาวใต ้อ.เมอืง จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สบ.6046 บา้นกุ่มหกั - บา้นโคกแค อ.

หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้น

โคกกระต่าย อ.หนองแค, เมอืง จ.สระบุรี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้น

วงัม่วง อ.มวกเหลก็, วงัม่วง จ.สระบุรี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บา้น

ท่าลาน อ.หนองโดน, บา้นหมอ จ.สระบุรี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี กม. 483 28,530,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 23,676,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,129,300                

งบลงทนุ 22,129,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,129,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,129,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บา้น

ท่าหลวง อ.เสาไห ้จ.สระบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,729,300                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองใหญ่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองศรีบุญ อ.หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองศรีบุญ อ.หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.3021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี่ อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.4005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัม่วง อ.มวกเหลก็, วงัม่วง จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.4047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3016 - บา้นท่าลาน อ.หนองโดน, บา้นหมอ จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.5043 แยกทาง

หลวงชนบท สบ.3021 - บา้นหนองน า้ใส อ.เมอืง, หนองแซง จ.สระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สบ.1010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นซบัครก อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุร)ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสระบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 49,300,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 24,500,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 24,500,000                

งบลงทนุ 24,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,500,000                   
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นโคกกะพี้ อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นพระพทุธบาทนอ้ย อ.เฉลมิพระ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นประดู่ อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

1027 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหนองเขือ่นชา้ง อ.เมอืง จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 3 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี่ อ.เมอืง จ.สระบุรี แห่ง 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บา้นโคกกระต่าย อ.เมอืง จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บา้นปากบาง อ.เสาไห ้จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นเขาเกตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สบ.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 - บา้นหว้ยตะเฆ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สบ.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บา้นวงัม่วง อ.มวกเหลก็, วงัม่วง จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สบ.

4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บา้นลาด อ.หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สบ.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 8,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย สบ.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3032 - บา้นเขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี แห่ง 1 8,000,000                    
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โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 5,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สบ.3021 แยกทางหลวง

หมายเลข 362 - บา้นหนองปลากระดี่ อ.เมอืง, หนองแค จ.สระบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 156,349,500               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,859,900                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,359,900                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,359,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,359,900                 

งบลงทนุ 2,359,900                 

ครุภณัฑ์ 2,359,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 72,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 72,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,287,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบเครื่องสกดัน า้มนัและไขมนั (grease&oil) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 7  ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระ

พทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 1,337,500                    

กรมทรพัยากรน า้ 45,408,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 30,303,300                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 28,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 28,500,000                

งบลงทนุ 28,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 28,500,000                   
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นโปร่งเกตุ  หมู่ที่ 15  ต าบลซบั

สนุ่น  อ าเภอมวกเหลก็  จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โคกนนทรี  หมู่ที่ 17  ต าบลล าพญา

กลาง  อ าเภอมวกเหลก็  จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองสุดคต  หมู่ที่ 6,15,12  ต าบล

วงัม่วง  อ าเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 1,803,300                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 1,803,300                 

งบรายจ่ายอื่น 1,803,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

เจา้พระยา ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง รายงาน 1 751,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

สะแกกรงั ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง รายการ 1 445,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ป่า

สกั ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี รายการ 1 606,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,105,500                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,840,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,840,000                 

งบลงทนุ 1,840,000                 

ครุภณัฑ์ 1,840,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 13,265,500                

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 13,265,500                

งบลงทนุ 13,265,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,265,500                   

ค่าส ารวจออกแบบ 8,343,900                    

รายการระดบัที1่:  ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั แห่ง 69 8,343,900                    

ค่าควบคุมงาน 4,921,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2  ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั แห่ง 68 4,921,600                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 56,367,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,212,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 4,364,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนโคกกระทอ้นกติติวุฒิ

วทิยา หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัตรีบุญญาราม หมู่ที่ 2

 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นซบับอน หมู่ที่ 5 

ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัท่าสโีพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1

 ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 6,008,400                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 6,008,400                 

งบลงทนุ 6,008,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,008,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,008,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัครก  หมู่ที่ 2 ต าบล

นายาว อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบ้นอ้ยเหนือ กลุม่ 3 

หมู่ที่ 1 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบ้นอ้ยเหนือ กลุม่ 4 

หมู่ที่ 1 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบ้นอ้ยเหนือ กลุม่ 5 

หมู่ที่ 1 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบ้นอ้ยเหนือ กลุม่ 6 

หมู่ที่ 1 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 3 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 4 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 5 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 6 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 7 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัตะกอง กลุม่ 8 หมู่ที่

 12 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัปลาก ัง้ กลุม่ 2 หมู่ที่ 

4 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัปลาก ัง้ กลุม่ 3 หมู่ที่ 

4 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัขอน  หมู่ที่ 2 ต าบล

หนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองจอก  หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัล  าใย  หมู่ที่ 11 

ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัมะกรูด กลุม่ 1 หมู่ที่

 12 ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัมะกรูด กลุม่ 2 หมู่ที่

 12 ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 333,800                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,840,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,840,000                 

งบลงทนุ 3,840,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,840,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,840,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตาด หมู่ที่ 1 ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาเกตุ หมู่ที่ 6 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าสบก หมู่ที่ 2 ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเพลยีขวา หมู่ที่ 1 ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยหนิขาว จดุ 2 หมู่ที่ 2 ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยหนิขาว จดุ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นพแุค หมู่ที่ 1 ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัตะเคียน หมู่ที่ 2 ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแก่งหรุ หมู่ที่ 9 ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองมะค่าใน หมู่ที่ 13 ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองจอก หมู่ที่ 8 ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกลุม่พระบาท หมู่ที่ 9 ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นนอ้ยป่าคา หมู่ที่ 7 ต าบลพระยาทด อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแพะ หมู่ที่ 4 ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 42,155,000                

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 42,155,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 42,155,000                

งบลงทนุ 42,155,000                

ครุภณัฑ์ 42,155,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 40,867,000                   

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดั อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนอง

แค จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเจาะส ารวจแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกนัดาร

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 40,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 250,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 37,762,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,190,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิและนิเวศน์ 15,190,000                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคกลาง) 15,190,000                

งบลงทนุ 15,190,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,190,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,190,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อทุยาน

แห่งชาติน า้ตกเจด็สาวนอ้ย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 15,190,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,812,400                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 5,903,400                 
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ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 5,903,400                 

งบลงทนุ 5,903,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 5,903,400                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 909,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 909,000                   

งบลงทนุ 909,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 909,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 909,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัสระบุรี กโิลเมตร 50 150,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสระบุรี กโิลเมตร 69 759,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,759,800                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 15,759,800                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 14,264,900                

งบลงทนุ 14,264,900                

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,255,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,417,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มถนนภายในส านกังาน เขตหา้มลา่สตัวป่์า

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 227,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟสัทต์ิกคอนกรีตบริเวณ

น า้ตกมวกเหลก็ สวนรุกขชาติน า้ตกมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,112,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงลานจอดรถ สวนรุกขชาติน า้ตกมวกเหลก็ แห่ง 1 1,050,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนน Alphaltic congrete  สวนรุกขชาติ

น า้ตกมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,729,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมศาลา ส าหรบัสวนรุกขชาติมวกเหลก็ 

จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศูนยฝึ์กอบรมที่ 6 (เจด็คต-

โป่งกอ้นเสา้) จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 826,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัสระบุรี กม. 2.93 5,324,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 838,400                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสระบุรี กโิลเมตร 122 627,100                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ขยายเขตไฟฟ้า เขตหา้มลา่สตัวป่์าแก่งคอย จงัหวดั แห่ง 1 211,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 376,700                   

งบลงทนุ 376,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 376,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 376,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสระบุรี ไร่ 185 188,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสระบุรี ไร่ 400 188,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,118,200                 
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งบลงทนุ 1,118,200                 

ครุภณัฑ์ 1,118,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,118,200                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 3 18,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 21 52,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 29 110,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 10 77,000                        

กรมป่าไม ้ 12,951,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 113,200                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 113,200                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 113,200                   

งบลงทนุ 113,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 113,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสระบุรี กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระบุรี กโิลเมตร 2 10,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 110 64,900                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,372,100                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,372,100                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัสระบุรี ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 3,317,900                 

งบลงทนุ 3,317,900                 

ครุภณัฑ์ 2,609,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัสระบุรี คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors) จงัหวดั ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 1,351,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 464,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระบุรี กลา้ 160000 464,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสระบุรี หมู่บา้น 1 50,000                        

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,243,000                 

งบลงทนุ 257,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 232,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 232,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระบุรี กลา้ 80000 232,000                      

งบอดุหนุน 570,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัสระบุรี ไร่ 200 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัสระบุรี ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัสระบุรี ไร่ 200 160,000                      

งบรายจ่ายอื่น 416,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสระบุรี หมู่บา้น 10 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสระบุรี หมู่บา้น 18 216,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,465,900                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 7,465,900                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 2,487,000                 

งบลงทนุ 2,487,000                 

ครุภณัฑ์ 2,487,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,487,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัสระบุรี คนั 3 2,487,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,777,500                 

งบลงทนุ 1,777,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,777,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,777,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 150 808,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสระบุรี ไร่ 950 969,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,778,600                 

งบลงทนุ 2,778,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,778,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,778,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระบุรี กลา้ 534000 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสระบุรี กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระบุรี กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสระบุรี ไร่ 1289 631,600                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,800                   

งบลงทนุ 422,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระบุรี กลา้ 145800 422,800                      

กระทรวงมหำดไทย 690,654,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 186,454,000              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 268,000                   
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โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 268,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 268,000                   

งบรายจ่ายอื่น 268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 268,000                      

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 185,346,000              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 185,346,000              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 181,846,000              

งบลงทนุ 181,846,000              

ครุภณัฑ์ 651,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 651,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 651,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,195,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,195,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัสระบุรี พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 181,195,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 15,699,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,000,000                
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สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย บก.บร. บก.อส.จ.สระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,699,500                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,699,500                 

การบริหารงานอ าเภอ 5,699,500                 

งบลงทนุ 5,699,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,699,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,039,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูร ัว้ที่วา่การอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 731,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 786,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอ าเภอ (อาคารหลวงพ่อคูณ) อ าเภอ

วงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,416,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอและปลดัอ าเภอวงัม่วง จงัหวดั แห่ง 1 583,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่รอบบริเวณบา้นพกันายอ าเภอหนองแค แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 315,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 2,942,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,942,000                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 2,942,000                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 2,942,000                 

งบลงทนุ 2,942,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,942,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,942,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัพฒันาการจงัหวดัสระบุรี ส านกังาน

พฒันาชมุชนจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั หลงั 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอ านวยการ ศูนยศึ์กษาและพฒันา

ชมุชนสระบุรี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโรงอาหาร ขนาด 120 ที่น ัง่ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนสระบุรี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 282,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 ศูนย์

ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ศูนย์

ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 446,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 ศูนย์

ศึกษาและพฒันาชมุชนสระบุรี ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 1,289,000                    

กรมทีด่นิ 597,800                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 597,800                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 597,800                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 597,800                   

งบลงทนุ 597,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 597,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 597,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หว้ยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 597,800                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 154,286,100              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 19,271,300                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 19,271,300                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 19,271,300                

งบรายจ่ายอื่น 19,271,300                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สระบุรี  รายการ 1 19,271,300                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 135,014,800              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 113,014,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 113,014,800              

งบลงทนุ 113,014,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,014,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 113,014,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดัท่าสโีพธิ์เหนือ 

หมู่ที่ 3 ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ความยาว 732 เมตร แห่ง 1 18,550,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดัชุง้ (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ) หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ความยาว แห่ง 1 16,969,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดัแก่งคอย (ระยะ

 4) อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ความยาว 560 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดับา้นชุง้ (ระยะ 

2) ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ความยาว 280 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณหนา้อ าเภอเสาไห ้

อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ความยาว 508 เมตร แห่ง 1 12,348,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดัชุง้ (ระยะที่ 2) 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 11,113,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั หมู่ที่ 1 ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ความยาว 150 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณหลงัชมุชนวดั

เพรียวถงึสถานีดบัเพลงิเทศบาล ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี  ความยาว 480 เมตร แห่ง 1 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ป่าสกั บริเวณวดัทองพุ่มพวง 

พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี ความยาว 115 เมตร แห่ง 1 4,800,000                    

โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 22,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 22,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้ป่าสกั ลุม่น า้ 1 22,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 330,675,400              
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,147,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,147,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,147,900                 

งบลงทนุ 1,147,900                 

ครุภณัฑ์ 1,147,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 13 287,300                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 13 55,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 26 44,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี ชดุ 13 37,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 26 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 13 860,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 26 150,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 326,940,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 31,754,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 31,754,000                

งบอดุหนุน 31,754,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,754,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 31,754,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,995 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ต าบลมติรภาพ เทศบาลต าบลมวกเหลก็ 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นครวั เทศบาลต าบลท่าลาน อ าเภอบา้นหมอ แห่ง 1 2,228,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50 

เมตร บา้นหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโดน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว  43 

เมตร บา้นงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต าบลวงัม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง 

อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65 

เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลตะกดุ เทศบาลต าบลตะกดุ อ าเภอเมอืงสระบุรี แห่ง 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอแขม 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,810,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50 

เมตร ชมุชนบา้นหนองแซง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแซง เทศบาลต าบลหนอง

แซง อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,294 

ตารางเมตร ชมุชนดงน า้ฉ่า หมู่ที่ 8 ต าบลค าพราน เทศบาลต าบลค า

พราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,915,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 41 เมตร ยาว 44 เมตร 

บา้นกองทอง หมู่ที่ 5 ต าบลดอนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง

 อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,346,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลูว่ิง่ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หมู่ที่ 

4 ต าบลบา้นยาง เทศบาลต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะปราง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

มะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 90 

เมตร บา้นปากขา้วสาร หมู่ที่ 1 ต าบลปากขา้วสาร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปากขา้วสาร อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 45 เมตร ยาว 65 เมตร สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 38 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 25 เมตร 

และสนามตระกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 23 เมตร บา้นหวั

นาดง หมู่ที่ 8 ต าบลสร่างโศก เทศบาลต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ แห่ง 1 1,920,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 48,598,900                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 48,598,900                

งบอดุหนุน 48,598,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,598,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 48,598,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นโป่งมงคล ต าบลท่ามะปราง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

มะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 841,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยหนิขาว ต าบลผึ้งรวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 3 บา้นคุง้เขาเขยีว, หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งแฝก, หมู่ที่ 10 บา้น

เขาช่องเมย, หมู่ที่ 11 บา้นหลงัสวน, หมู่ที่ 12 บา้นพรอ้มสุข, หมู่ที่ 12 

บา้นม ัน่คง ต าบลหนา้พระลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้พระลาน แห่ง 1 679,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (ถงัประปาแบบแชมเปญ)

 พรอ้มเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยบง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 909,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลผวิดนิขนาด

ใหญ่มาก หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 7, 8 ต าบลตลาดนอ้ย เทศบาลต าบลตลาด

นอ้ย อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นคลองกระโดน หมู่ที่ 1 ต าบลสร่างโศก เทศบาลต าบลสร่างโศก 

อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 604,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นบ่อพระอนิทร ์หมู่ที่ 7 ต าบลสร่างโศก เทศบาลต าบลสร่างโศก 

อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 729,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก บริเวณดา้นหลงัส านกังานเทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย หมู่ที่ 8 บา้น

ตีนโนนเหนือ ต าบลหว้ยปาหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,209,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 8 บา้นยบุใหญ่ ต าบลล าพญากลาง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลล า

พญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 714,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

บริเวณหนา้วดัถ า้ดาวเขาแกว้ หมู่ที่ 10 บา้นเขาถ า้ ต าบลล าพญากลาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 728,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ท่อเมนประปา)

 บริเวณชมุชนหนา้วดัวงัม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัม่วง  เทศบาลต าบลวงัม่วง 

อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 2,091,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

เทศบาลต าบลแสลงพนั (บ่อบวั) หมู่ที่ 1 บา้นมณีโชติ ต าบลแสลงพนั 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  เทศบาลต าบลแสลงพนั อ าเภอวงั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล แบบหอถงั

แชมเปญ หมู่ที่ 7 บา้นใหม่ ต าบลคลองเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คลองเรือ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 741,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล แบบหอถงั

แชมเปญ หมู่ที่ 9 บา้นคลองไทร ต าบลคลองเรือ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองเรือ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 796,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บริเวณส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลวหิารแดง หมู่ที่ 4 บา้นเนิน

ทราย ต าบลวหิารแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิาร แห่ง 1 2,154,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 - 4 ต าบลบา้นยาง  เทศบาลต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดั แห่ง 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง ถนนพชิยัรณรงคส์งคราม หมู่ที่ 2,4 ต าบลบา้นยาง  เทศบาล

ต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ บริเวณที่ท  าการประปาเทศบาลต าบลเสาไห ้หมู่ที่ 3 บา้น

เหนือพฒันา ต าบลเสาไห ้เทศบาลต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 7,900,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7 และ 8 ต าบลม่วงงาม  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลม่วงงงาม อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 3,873,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 2 บา้นบางระก า ต าบลดอนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน

ทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,492,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นมา้ ต าบลดอนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,680,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,627,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,627,100                 

งบอดุหนุน 1,627,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,627,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,627,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ช่องเหนือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชะอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงทบักวาง (ป่าไผ)่ เทศบาลเมอืงทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัสองคอนกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัหว้ยคงคาวราวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงแก่งคอย เทศบาลเมอืงแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ช าผกัแพว องคก์ารบริหารส่วนต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พแุค 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนา้พระลาน เทศบาลต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วถิพีทุธ

ผึ้งรวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนา้พระลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้พระลาน 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นแกง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้  อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติฯ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนพดุ (วดัดอนพดุ) เทศบาลต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นหมอ เทศบาลต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าลาน เทศบาลต าบลท่าลาน อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองบวั เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางโขมด เทศบาลต าบลบางโขมด อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตลาดนอ้ย เทศบาลต าบลตลาดนอ้ย อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสร่างโศก เทศบาลต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองคณฑ ี(ศพด.พกุร่าง) เทศบาลต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอพระพทุธ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยป่าหวาย เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแก เทศบาลต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงพระพทุธบาท แห่งที่ 1 เทศบาลเมอืงพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตะกดุ เทศบาลต าบลตะกดุ อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มวกเหลก็ เทศบาลต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซบัสนุ่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

มติรภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ล  าพญา

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าสกัชล

สทิธิ์ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแสลงพนั (โรงเรียนบา้นมณีโชติสามคัค)ี เทศบาลต าบลแสลงพนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค าพราน เทศบาลต าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหวัปลวก เทศบาลต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขอน

ชะโงก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนิกอง เทศบาลต าบลหนิกอง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

ไทยงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัร่องแซง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแค จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัลอย อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวหิารแดง เทศบาลต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวหิารแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวหิารแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะแกว้ 

เทศบาลต าบลหนองหมู อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นล า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล า อ าเภอวหิาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไก่เส่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลไก่เส่า อ าเภอหนองแซง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลป๊อกแป๊ก เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนา้พระลาน เทศบาลต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,400,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 242,560,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 201,543,000              

งบอดุหนุน 201,543,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,543,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 201,543,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 63-020 สายบา้นหนองผ า - น า้ตกสาวติรี หมู่ที่ 5 

ต าบลท่ามะปราง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,372 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี สาย 1 2,140,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.43-002 (แยก ทช.สบ.1026 - หว้ยหนิขาว) หมู่ที่ 

4 บา้นตัง้ใหม่มงคล ต าบลเขาดนิพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาดนิพฒันา อ าเภอเฉลมิพระ สาย 1 1,067,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์ลาด

ยาง Cape Seal รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.36-011 แยกขวามอืหลงัวดั

ใหม่สามคัคีธรรม หมู่ที่ 4 บา้นแพะตีนดง ต าบลพแุค กวา้ง 5 เมตร ยาว

 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ สาย 1 9,617,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์ลาด

ยาง Cape Seal รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.36-012 แยกพหลโยธนิ - 

บา้นแพะตีนดง หมู่ที่ 4, 5, 8 ต าบลพแุค กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี สาย 1 8,818,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.21-002 สายวงัม่วง – มวกเหลก็ จากสามแยกไฟแดง

 - ธนาคารเพือ่การเกษตร ชมุชนเทศบาลสามคัค,ี ชมุชนตลาด, หมู่ที่ 1, 9

 ต าบลค าพราน กวา้ง 20 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี สาย 1 4,183,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สบ.ถ.14-004 และ สบ.ถ.14-006 หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาลซอย 6, 

ถนนเทศบาลซอย 2/1 และถนนเทศบาลซอย 2 บริเวณหลงัวดับา้นยาง 

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,199 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นยาง อ าเภอ สาย 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.1-0054 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3048 - บา้น

พระยาทด ต าบลพระยาทด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมไีหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,699,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 25-102 สายชลประทาน 4 เชือ่ม หมู่ที่ 3 ต าบล

กุ่มหกั (ชมุชนวดัเสนาฯ) มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,480 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 1,310,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.25-094 ชลประทาน 5 เชือ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลกุ่มหกั

 (ชมุชนระบายสบิ) กวา้ง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.25 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 4,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สบ.ถ.31-004 สายบา้นหนิกอง - หว้ยทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยทราย 

กวา้ง 12 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

และบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ เทศบาลต าบลหนิกอง อ าเภอหนองแค สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สบ.ถ.44-004 สายบา้นโคกผกัขะ - บา้นโคกขนวน หมู่ที่ 5 - 9 ต าบลคช

สทิธิ์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 1,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สบ.ถ.44-007 สายทางบา้นโคกขี้เหลก็ หมู่ที่ 2 ต าบลคชสทิธิ์ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคช

สทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 3,480,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สบ.ถ.26-002 สายบา้นหนองน า้สรา้ง - บา้นหนองหอย บริเวณตัง้แต่

สะพานหนองหอย - หนา้วดัหนองหอย ต าบลหนองแซง กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 572 หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง เทศบาลต าบลหนองแซง สาย 1 1,355,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สบ.ถ.26-003 สายบา้นดอนทราย - บา้นโคกแฝก บริเวณถนนเลยีบ

คลองชลประทาน 1 ขวา 2 เสาไห ้ฝัง่ซา้ย หมู่ที่ 6 ชมุชนบา้นดอนทราย -

 หมู่ที่ 8 ชมุชนบา้นโคกแฝก ต าบลหนองแซง จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนอง สาย 1 7,267,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 21-001 สายวงัม่วง – พฒันานิคม จากสีแ่ยก ปตท.

 หมายเลข 3017 ถงึสุดเขตเทศบาล ชมุชนเทศบาลสามคัคี, ชมุชนตลาด,

 ชมุชนวดัภบิาล หมู่ที่ 1,7 ต าบลค าพราน กวา้ง 20 เมตร ยาว 830 เมตร

 หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นท่าชา้ง

 - บา้นโพธิ์งาม หมู่ที่ 1,2 ต าบลเตาปูน กวา้ง 5.5 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย สาย 1 1,830,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนน

เทศบาล 14 สายบา้นคุง้เขาเขยีว - พหลโยธนิ หมู่ที่ 3 ชมุชนคุง้เขาเขยีว 

ต าบลหนา้พระลาน พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี สาย 1 9,710,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยปูทบั

ดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต (ถนนพระเจา้ทรงธรรม) หมู่ที่ 7 ต าบลบา้น

หมอ กวา้ง 5 เมตร ยาว 633 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงขดีขนิ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี สาย 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

เขานมนาง ซอย 3 บา้นเขานมนาง หมู่ที่ 5 ต าบลล าพญากลาง กวา้ง 8 

เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล า

พญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี สาย 1 7,879,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณถนนเลยีบ

คลองส่งน า้ชลประทาน ดา้นหลงัส านกังานเทศบาลต าบลบา้นยาง หมู่ที่ 4

 ต าบลบา้นยาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 787 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล

ต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี สาย 1 1,750,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.3023 สายแยก ทล.329 - บา้นสนัมะค่า ต าบล

บวัลอย กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวั

ลอย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 6,255,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4,7,9 ต าบล

หนองนาก กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มงาน

วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาก

 อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สาย 1 6,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นกองทอง หมู่ที่ 5

 ถงึบา้นหนองแร่ หมู่ที่ 1 ต าบลดอนทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอนทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี สาย 1 9,715,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 12-006 สายถนนเทศบาล 4 จากสามแยกถนน

มติรภาพ ถงึสะพานหนา้องคก์ารเภสชักรรม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 ต าบลทบั

กวาง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,544 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงทบักวาง สาย 1 7,863,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 10-902 สายซอย 24 บา้นซบัม่วง และบา้นถนน

โคง้ หมู่ที่ 5 และ 9 ต าบลหนิซอ้น กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี สาย 1 7,016,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 10-901 สายซอย 25 บา้นซอ้นหนิกลาง และ

บา้นท่าเดื่อ หมู่ที่ 2 และ 3 ต าบลหนิซอ้น กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

17,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย สาย 1 9,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยลาด

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหลงัพระใหญ่ - โรงปุ๋ ย หมู่ที่ 3 เชือ่มต่อ

 หมู่ที่ 8 ต าบลสร่างโศก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,080 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสร่างโศก สาย 1 2,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอย

จนัทรก์ระจ่าง หมู่ที่ 9 ต าบลพกุร่าง กวา้ง 5 เมตร ยาว 740 หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,700 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพกุร่าง สาย 1 1,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นซบัใหม่ - บา้นซบัแท่น หมู่ที่ 13 - 16 ต าบลล าพญากลาง กวา้ง 8

 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี สาย 1 7,130,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.80-001 สายบา้นล าสมพงุ - บา้นโป่งไทร หมู่ที่ 3

 บา้นเขาช่องลม - หมู่ที่ 8 บา้นโป่งไทร ต าบลล าสมพงุ กวา้ง 8 เมตร ยาว

 2,500 เมตร หนา 0.4 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 20,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าสมพงุ อ าเภอ สาย 1 9,816,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ. 80-002 สายถนนแยกบา้นโป่งไทร - บา้นโป่ง

สนวน หมู่ที่ 2 บา้นโป่งสนวน ต าบลล าสมพงุ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,300 

เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 18,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าสมพงุ อ าเภอ สาย 1 9,075,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สบ.ถ.7-009 บริเวณถนนสายบ ารุงรกัษาทา้ยเขือ่น 

และสายบ ารุงรกัษาสนัเขือ่น (ป่าสกัชลสทิธิ์) หมู่ที่ 7 ต าบลค าพราน หรือ

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,070 ตารางเมตร เทศบาลต าบลค าพราน สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 บา้นหนองบอน หมู่ที่ 9 ต าบลวงัม่วง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,120 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,720 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี สาย 1 9,270,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปู

ผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายเลยีบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 และ 8 

ต าบลวงัม่วง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,720 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงงาม สาย 1 5,959,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 19,508,900                

งบอดุหนุน 19,508,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,508,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 19,508,900                   
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขอนหอม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ามะปราง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,350,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัพระพทุธบาทนอ้ย 

มติรภาพที่ 69 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลสร่างโศก เทศบาล

ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าสกัชลสทิธิ์ 3 องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลวหิาร

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนา้พระลาน 

เทศบาลต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย  

เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 20,348,200                

งบอดุหนุน 20,348,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,348,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,348,200                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลบา้นม่วง เทศบาลเมอืงแก่งคอย อ าเภอแก่ง หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลทบักวาง 2 (จติรประไพชาเลต)์ เทศบาลเมอืง

ทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 10,174,100                   

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,160,000                 

งบอดุหนุน 1,160,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าศาลา 

หมู่ที่ 8 ต าบลท่าคลอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าคลอ้ 

หมู่ที่ 2 บา้นท่าสบก ต าบลท่าคลอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 210,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,587,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,587,400                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,486,000                 

งบลงทนุ 1,486,000                 

ครุภณัฑ์ 1,486,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,486,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 10 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 10 286,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,101,400                 

งบลงทนุ 1,101,400                 

ครุภณัฑ์ 1,101,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,101,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอ

เมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 33 363,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ชดุ 33 125,400                      

กระทรวงยตุธิรรม 2,400,800                 

กรมคุมประพฤติ 280,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 280,600                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 280,600                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 280,600                   

งบลงทนุ 280,600                   

ครุภณัฑ์ 280,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ศม. ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม. พนั 23 รอ. 

ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 5 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.5 รอ. (รอ้ย 

บก.) ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 11 รอ. 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 5 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 11 รอ.   ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 110,600                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 11 รอ. ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ศม. ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง

 ม.5 รอ. (รอ้ย บก.)   ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ม.พนั 23 รอ. ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง  ม.5 รอ. (รอ้ย บก.)   ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ม. พนั 23 รอ.   ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ศม.   ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 11 รอ.   ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 213,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 213,100                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 213,100                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 213,100                   

งบลงทนุ 213,100                   

ครุภณัฑ์ 213,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 60,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 67,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระ เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี  ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระ เครื่อง 1 57,500                        

กรมราชทณัฑ์ 1,907,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,001,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 1,001,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 1,001,000                 

งบลงทนุ 1,001,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,001,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอถงัเกบ็น า้ส  าเร็จรูปทรงถว้ยแชมเปญ แดน 1 

และแดนหญงิ เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี แห่ง 1 1,001,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 456,300                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 398,900                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 398,900                   

งบลงทนุ 398,900                   

ครุภณัฑ์ 398,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 319,900                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 12 80,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว

 อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 3 11,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกเกบ็เอกสาร ขนาด 5 ฟตุ เรือนจ า

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 10 43,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 1 66,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 57,400                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 57,400                     

งบลงทนุ 57,400                     

ครุภณัฑ์ 57,400                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว

 อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 3 31,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 25,900                        

กระทรวงแรงงำน 15,551,500                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 50,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,600                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 50,600                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 50,600                     

งบลงทนุ 50,600                     

ครุภณัฑ์ 50,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดัสระบุรี

  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดัสระบุรี

  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 35,600                        

กรมการจดัหางาน 15,387,900                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 317,800                   

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 122,800                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 16,800                     
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งบด าเนินงาน 16,800                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,400                         

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 15,000,000                

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 15,000,000                

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 113,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 113,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 63,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 63,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ 8 ที่น ัง่ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื ของ  ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี ชดุ 1 28,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 50,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 5,114,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 114,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 114,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 114,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 49,600                     

งบลงทนุ 49,600                     

ครุภณัฑ์ 49,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 49,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก 5 ที่น ัง่ พรอ้มโตะ๊กลาง ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 4 19,600                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 64,400                     

งบลงทนุ 64,400                     

ครุภณัฑ์ 64,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสระบุรี

  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 24,800                        

กรมศิลปากร 5,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะพระพทุธบาทสีร่อ้ย วดัพระพทุธบาท ต าบลขนุโขลน

 อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 745,390,614               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 242,804,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,118,200                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,118,200                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,118,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,118,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,118,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 37,522,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 37,522,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 12,974,000                

งบอดุหนุน 12,974,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,974,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,282,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,692,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 24,548,400                

งบอดุหนุน 24,548,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,548,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 18,276,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,272,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 624,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 624,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 624,000                   

งบรายจ่ายอื่น 624,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 624,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 200,982,100              
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 200,982,100              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,545,100                

งบอดุหนุน 14,545,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,545,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,374,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,467,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,702,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 186,437,000              

งบอดุหนุน 186,437,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 186,437,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 160,076,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,353,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,358,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,164,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,483,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,558,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 5 235,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอ

เมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียง อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 600,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคาอาคาร ส านกังาน กศน.จงัหวดัสระบุรี 

 ต าบลปากเพยีว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 600,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 377,600,014              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,124,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,124,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,124,154                 

งบด าเนินงาน 1,124,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,124,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,124,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสุธวีทิยา

 ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบา้นหมอ

(พฒันานุกูล) ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 208,800,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 200,536,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 200,536,200              

งบอดุหนุน 200,536,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,536,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 46403 200,536,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 46403 28,342,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 46403 16,141,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 46403 16,526,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 46403 23,520,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 46403 116,005,800                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 8,264,700                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 8,264,700                 

งบลงทนุ 8,264,700                 

ครุภณัฑ์ 4,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขาจ าปา(เทยีนราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองยาวสูง ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนิซอ้น ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเตาปูน ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัถ า้เต่า ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยคงคาวราวาส ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองตะเฆ่ ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญ(สรกจิพจิารณ์อปุถมัภ )์ ต าบลหนองแขม อ าเภอ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองกะธาตุ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองสดีา ต าบลหนองสดีา อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัมะขามเรียง ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีจอมทอง ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองตาบุญ ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบางกง ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองหมูใต(้ไพบูลยว์ทิยาคาร) ต าบลหนองหมู อ าเภอวหิารแดง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสวนทองรวมมติร ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งเกตุ ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสวนมะเดื่อสามคัคี ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขารวก (ร่วมมติรพฒันา) ต าบลหนา้พระลาน อ าเภอเฉลมิพระ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัแพะโคก ต าบลผึ่งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,664,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,664,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนิซอ้น ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัถ า้เต่า ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหว้ยคงคาวราวาส ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 226,400                      



60 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่ง

คอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองตะเฆ่ ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนอง

แค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองสดีา ต าบลหนองสดีา อ าเภอหนองแซง

 จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 133,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัมะขามเรียง ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบา้นหมอ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอ

วหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิาร

แดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองตาบุญ ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง 

จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบางกง ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองหมูใต(้ไพบูลยว์ทิยาคาร) ต าบลหนอง

หมู อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสวนทองรวมมติร ต าบลหนองยา่งเสอื 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งเกตุ ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขารวก (ร่วมมติรพฒันา) ต าบลหนา้พระ

ลาน อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 239,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัแพะโคก ต าบลผึ่งรวง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 139,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 165,587,560              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,494,280                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,494,280                 

งบลงทนุ 1,494,280                 

ครุภณัฑ์ 1,494,280                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,494,280                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดับ ารุงธรรม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ลาดเขาปูน ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ม่วงนอ้ย ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สร่างโศก (อบศรีประชาอปุถมัภ)์ ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดั ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพระ

พทุธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทา้ย

พกิลุ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์68) ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระ

พทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาเลี้ยว ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ตาลเสี้ยน (สมีาราษฎร)์ ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา68 (วดัเหวลาด) ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบันอ้ยเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองม่วงเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าพลู ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ล าสมพงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สวนทองรวมมติร ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลศาลาแดง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคกหนามแท่ง ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองยาวใต ้ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สวา่งอารมณ์ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

นอ้ยสามคัคีธรรม (ซบักระทงิเหนือ) ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัประดู่ (ค าประชานุสรณ์) ต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระยาทด (สุชลติวทิยา) ต าบลพระยาทด อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จนัทบุรี (พมิพป์ระชานุเคราะห)์ ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัส

มหุประดษิฐ ์(วนัครู 2501) ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาดนิใต ้ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ร่องแซง (กลุไพศาลวทิยา) ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวดั ชดุ 83 122,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาดนิ ต าบลเขาดนิ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หวัถนน ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักะเหรี่ยงคอมา้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดับ ารุงธรรม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พฒันราษฎร)์ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัพระพทุธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองม่วงเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นล าสมพงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี ต าบลปากขา้วสาร อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันอ้ยสามคัคีธรรม (ซบักระทงิเหนือ) ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 98,499,380                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 85,026,700                

งบลงทนุ 85,026,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,026,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,896,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัหนองตะเฆ่ ต าบลหนองจรเข ้

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,796,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พฒันราษฎร)์ ต าบลบา้น

หมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนวดัสาธุประชาสรรค ์ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 5,402,000                    

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

วดัสมหุประดษิฐ ์(วนัครู 2501) ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นซบัครก ต าบล

ขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัโป่งกอ้นเสา้ ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นซบัสนุ่น ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

โคกกระต่าย (วารราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนอนุบาลวงัม่วง ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง หลงั 1 6,360,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา68 (วดัเหวลาด) ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองผกัหนอก ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัล  าบวั ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนหนิกอง (พบูิลอนุสรณ์)

 ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวดัป่าไผ่  ต าบลทบั

กวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 11,524,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,113,700                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลเสาไห ้ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นกลบั (สราญราษฎร)์ ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนหนองโดน (ประมาณราษฎรบ์ริบาล) ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลวดัพระพทุธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

โนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อปุถมัภ )์ ต าบลกดุนกเปลา้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่ ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หนองโพธิ์ ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,531,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสร่างโศก (อบศรีประชาอปุถมัภ)์ ต าบลสร่างโศก 

อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัพระพทุธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระ แห่ง 1 1,144,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห ้ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดั แห่ง 1 56,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยบง (บริษทัขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห ์3) ต าบล

หว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 348,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหนองโนใต ้ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัสระบุรี (พบูิลสงเคราะห ์2) 

ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัเลน ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระยาทด (สุชลติวทิยา) ต าบลพระยาทด อ าเภอ แห่ง 1 104,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมหาโลก (มหาโลกวทิยาคาร) ต าบลบา้นครวั 

อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 329,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห)์ ต าบลม่วงงาม อ าเภอ แห่ง 1 499,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลงัสวนประชาสามคัคี ต าบลบา้นกลบั อ าเภอ แห่ง 1 138,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากน า้ ต าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับุรีการาม ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองหา้ ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดั แห่ง 1 258,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสหกรณ์รงัสรรค ์ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิาร แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั แห่ง 1 257,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสรา้งบุญ ต าบลหนองหมู อ าเภอวหิารแดง แห่ง 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเกตุ ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัปลาก ัง้ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 210,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขอนชะโงก (เขยีววมิลราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลคช

สทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัสนุ่น ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั แห่ง 1 393,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักะเหรี่ยงคอมา้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 460,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวหิารแดง แห่ง 1 147,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งไทร ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับงึไม ้ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันอ้ยสามคัคีธรรม (ซบักระทงิเหนือ) ต าบลวงัม่วง

 อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 313,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเตาปูน ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั แห่ง 1 99,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโป่งมงคล ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าพญากลาง ต าบลล าพญากลาง อ าเภอ แห่ง 1 301,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหาดสองแคว (สมบูรณ์วทิยาคาร) ต าบลท่าคลอ้ 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าวงักวาง ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 309,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสองคอนกลาง ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยทองหลาง ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค แห่ง 1 132,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองม่วงเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอ แห่ง 1 278,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหมูใต ้(ไพบูลยว์ทิยาคาร) ต าบลหนองหมู 

อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นจาน ต าบลหนองนาก อ าเภอหนองแค แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าพลู ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั แห่ง 1 98,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบักระดาน ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นลาด ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดั แห่ง 1 81,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับ ารุงธรรม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาลาดวนาราม ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัหนอก ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอ แห่ง 1 156,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองตะเฆ่ ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนองแค แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเลี้ยงโคนม ต าบลมติรภาพ อ าเภอ แห่ง 1 81,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าสมพงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 151,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวนทองรวมมติร ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอ แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมานมติรมงคล ต าบลคลองเรือ อ าเภอวหิารแดง แห่ง 1 87,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,689,500                   

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัโนน

สภาราม (นารถ วาจาวุทธ อปุถมัภ )์ ต าบลกดุนกเปลา้ อ าเภอเมอืงสระบุรี แห่ง 1 862,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นครวั 

(ซเิมนตไ์ทยสงเคราะห)์ ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,670,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

บา้นกลบั (สราญราษฎร)์ ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 363,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนอนุบาล

หนองโดน (สนิทประชากร) ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,088,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

หนองโดน (ประมาณราษฎรบ์ริบาล) ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน แห่ง 1 914,600                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัพระ

พทุธฉาย ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,063,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองจงัหวดัสระบุรี (พบูิลสงเคราะห ์2) ต าบลธารเกษม อ าเภอพระ

พทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 297,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองจงัหวดัสระบุรี (พบูิลสงเคราะห ์2) ต าบลธารเกษม อ าเภอพระ

พทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 757,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัวงัเลน

 ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 748,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนพระ

พทุธบาท ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 703,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัสาธุ

ประชาสรรค ์ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,276,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

กดุนกเปลา้ ต าบลกดุนกเปลา้ อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 201,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

หนองเขือ่นชา้ง ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดั

หนองสุทธะ ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 853,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดับา้น

โคก (มงคลประชาสรรค)์ ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 366,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัหวั

ถนน ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 853,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัโคก

งาม ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 588,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เขาเลี้ยว ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 876,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พฒั

นราษฎร)์ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 266,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนชมุชนหนองโดน 

(ประมาณราษฎรบ์ริบาล) ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนชมุชนวดัหนองโนใต ้

ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 159,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนวดัวงัเลน ต าบลพแุค 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 209,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัวงัเลน ต าบลพแุค 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 89,500                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวดัมหาโลก (มหาโลก

วทิยาคาร) ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 182,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนวดัสาธุประชาสรรค ์

ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 138,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย แห่ง 1 497,700                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,841,160                 

งบลงทนุ 8,841,160                 

ครุภณัฑ์ 8,841,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 133,100                      
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนวดั

โคกหนามแท่ง ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนวดั

นอ้ยสามคัคีธรรม (ซบักระทงิเหนือ) ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียน

ประชาสงเคราะหร์งัสรรค ์ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

อนุบาลหนองแค (วดัใหญ่วนันาเนตรสวสัดิ์อปุถมัภ)์ ต าบลหนองไขน่ า้ 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดัส

มหุประดษิฐ ์(วนัครู 2501) ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

เกาะเซงิหวาย ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัม่วงนอ้ย ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัหว้ยทองหลาง ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหลงัสวนประชาสามคัคี ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเองเลี้ยงโคนม ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัป๊อกแป๊ก ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,615,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพซุาง ต าบลธาร

เกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองปลงิ ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง ต าบล

หนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาไมเ้กวยีน 

ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเอีย่ว 

ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซบัปลาก ัง้ ต าบล

ล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าพลู ต าบลล า

สมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นล าสมพงุ ต าบล

ล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองโดนวทิยา 

ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,092,660                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนวดัคลองไทร (ฉตัรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลคลองเรือ อ าเภอ

วหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นซบันอ้ยเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลศาลาแดง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ศรีจอมทอง ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลหนองแค (วดัใหญ่วนันาเนตรสวสัดิ์อปุถมัภ)์ ต าบลหนองไขน่ า้ 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หว้ยทองหลาง ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัสม้ป่อย ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซบันอ้ยเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบา้นหมอ(พฒันราษฎร)์ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเองเลี้ยงโคนม ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัเกาะเซงิหวาย ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนนิคมทบักวางสงเคราะห ์2 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นซบัดนิ

ด า ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

หนองโนใต ้ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ยาวใต ้ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ศาลาแดง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 288 455,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาดนิ

 ต าบลเขาดนิ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

กบีมา้ ต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นหมอ (พฒันราษฎร)์ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 369 583,020                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัม่วง

นอ้ย ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสร่าง

โศก (อบศรีประชาอปุถมัภ)์ ต าบลสร่างโศก อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 5 7,900                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นกลบั (สราญราษฎร)์ ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวัถนน

 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ครก ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทา้ยพกิลุ 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์68) ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธ

บาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

จอมทอง ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเสา

ไห ้ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาดนิ

ใต ้ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหว้ย

หวาย ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หนิขาวมติรภาพที่ 213 ต าบลผึ่งรวง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัล  าบวั 

ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมทบั

กวางสงเคราะห ์2 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

หา้ ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 65 102,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนิกอง 

(พบูิลอนุสรณ์) ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

นิคมทบักวางสงเคราะห ์1 ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 81 127,980                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัร่องแซง

 (กลุไพศาลวทิยา) ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 170 268,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

นอ้ยเหนือ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 170 268,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ซอ้น ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคก

กระต่าย (วารราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นล าสม

พงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 78 123,240                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสวา่ง

อารมณ์ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดันอ้ย

สามคัคีธรรม (ซบักระทงิเหนือ) ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกบีมา้ ต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหวัถนน ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซบัครก ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสม้ป่อย ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสมหุประดษิฐ ์(วนัครู 2501) ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอเสาไห ้ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาดนิใต ้ต าบลหวัปลวก อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัประดู่ (ค าประชานุสรณ์) ต าบลบา้นยาง อ าเภอเสาไห ้ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นชุง้ (อสิระวทิยา) ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พฒันราษฎร)์ ต าบลบา้นหมอ 

อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเขาวง พระพรหมสทิธอิปุถมัภ ์ต าบลเขาวง 

อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัศรีจอมทอง ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหนองสุทธะ ต าบลหว้ยป่าหวาย อ าเภอพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยหนิขาวมติรภาพที่ 213 ต าบลผึ่งรวง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดับ ารุงธรรม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัมหาโลก (มหาโลกวทิยาคาร) ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้น

หมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคลองหา้ ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,631,520                 

งบลงทนุ 4,631,520                 

ครุภณัฑ์ 4,631,520                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 227,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 6 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ตู ้ 6 47,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 593,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบล

บา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต าบลบา้นป่า 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง

สระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 102,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,659,720                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองผกัหนอก ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งเกตุ ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นกลบั (สราญราษฎร)์ ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัคลองไทร (ฉตัรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลคลองเรือ อ าเภอวหิารแดง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

โนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อปุถมัภ )์ ต าบลกดุนกเปลา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หว้ยบง (บริษทัขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห ์3) ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโป่งเกตุ ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา68 (วดัเหวลาด) ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

ชมุชนวดับ ารุงธรรม ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดักะเหรี่ยงคอมา้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดักะเหรี่ยงคอมา้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนทา้ยพกิลุ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์68) ต าบลพระพทุธ

บาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัหนองโนใต ้ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนิกอง (พบูิลอนุสรณ์) ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิซอ้น

 ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งไทร

 ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 ต าบลทบักวาง 

อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

หนองโนใต ้ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 25 42,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นพซุาง 

ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนทา้ยพกิลุ 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์68) ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ผกัหนอก ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 42 70,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นล าสม

พงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองสดีา ต าบลหนองสดีา อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนทา้ย

พกิลุ (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์68) ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระ

พทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนิซอ้น ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นล าสมพงุ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัหนองโนใต ้

ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นกลบั (สราญ

ราษฎร)์ ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิซอ้น ต าบลหนิ

ซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 120,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 62,941,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 60,540,700                

งบลงทนุ 60,540,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,540,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั สระบุรี 

ต าบลปากขา้วสาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,966,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนเสาไห ้(วมิล

วทิยานุกูล) ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนซบันอ้ยเหนือวทิยาคม 

 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 14,987,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม  ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 8,508,100                    

รายการระดบัที1่: ศูนยศึ์กษาเรียนรูแ้ละพพิธิภณัฑ ์เทพศิรินทร ์พแุค 

โรงเรียนเทพศิรินทร ์พแุค ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 13,071,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนสุธวีทิยา ต าบลพระ

พทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,907,400                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั สระบุรี ต าบลปากขา้วสาร 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 637,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระพทุธบาท (พลานุกูลวทิยา) ต าบลพกุร่าง อ าเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนพดุวทิยา ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดั แห่ง 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโดนวทิยา ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแซงวทิยา ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนอง แห่ง 1 514,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทร ์พแุค ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ แห่ง 1 485,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งคอย ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนิกองวทิยาคม ต าบลหว้ยทราย อ าเภอหนองแค แห่ง 1 643,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมวกเหลก็วทิยา ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ แห่ง 1 1,197,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิาร แห่ง 1 643,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอ (พฒันานุกูล) ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้น แห่ง 1 712,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกกระทอ้นกติติวุฒวิทิยา ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเสา แห่ง 1 563,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแค (สรกจิพทิยา) ต าบลหนองแค อ าเภอหนอง แห่ง 1 553,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัม่วงวทิยาคม ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สระบุรี ต าบลคชสทิธิ์ 

อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 354,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนซบันอ้ยเหนือวทิยาคม ต าบลล าพญากลาง อ าเภอ แห่ง 1 151,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,150,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสองคอน

วทิยาคม ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 639,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นท่า

มะปรางวทิยา ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 511,400                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนิกอง

วทิยาคม ต าบลหว้ยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองแซง

วทิยา ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนซบันอ้ย

เหนือวทิยาคม ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพระพทุธ

บาท(พลานุกูลวทิยา) ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,652,400                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 140,900                   

งบลงทนุ 140,900                   

ครุภณัฑ์ 140,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 122,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสระบุรี ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 102,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสระบุรี ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 2 13,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัสระบุรี ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ตวั 1 5,500                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 611,500                   

งบลงทนุ 611,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 611,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 611,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สระบุรี ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 611,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,900,000                 

งบอดุหนุน 1,900,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

งบด าเนินงาน 269,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 269,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 618,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 618,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 112,000                   

งบด าเนินงาน 112,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 112,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

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

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 486,000                   

งบด าเนินงาน 486,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 486,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 486,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 124,985,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 97,984,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 97,984,400                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 83,263,600                

งบอดุหนุน 83,263,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 83,263,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 83,263,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 15,568,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,580,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,005,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 7,394,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 49,714,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 14,720,800                

งบอดุหนุน 14,720,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,720,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 14,720,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,448,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 333,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 651,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 687,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 11,600,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 27,001,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,821,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,821,300                

งบลงทนุ 17,821,300                

ครุภณัฑ์ 4,623,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,623,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโลหะวทิยา วทิยาลยัการอาชพี

สระบุรี ต าบลขนุโขลน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 2,423,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการงานกลงึเบื้องตน้พรอ้มอปุกรณ์  

วทิยาลยัการอาชพีหนองแค ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหอ้งพกัโรงแรม วทิยาลยัเทคนิคมวกเหลก็ 

ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตด์เีซลคอมมอลเรลแบบตัง้แท่น  

วทิยาลยัเทคนิคมวกเหลก็ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,198,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,198,300                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัการอาชพีหนองแค ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวดั หลงั 1 13,198,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานช่างกลอตุสาหกรรม  วทิยาลยั

สารพดัช่างสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 6,180,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 6,180,000                 

งบลงทนุ 6,180,000                 

ครุภณัฑ์ 6,180,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,180,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ี วทิยาลยัเทคนิคท่า

หลวงซเิมนตไ์ทยอนุสรณ์ ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทย์กรถแบบ 2 เสา  วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซเิมนต์

ไทยอนุสรณ์ ต าบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบขบัเคลือ่นมอเตอรแ์บบไฮบริดจแ์ละชดุ

ทดลองระบบเบรคเอบเีอสพรอ้มการควบคุมการทรงตวัแบบแผงโมดูล

เชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 3,000,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 223,649,800               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 203,834,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 196,415,400              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 7,835,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 7,835,000                 

งบลงทนุ 7,835,000                 

ครุภณัฑ์ 7,835,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,835,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า   โรงพยาบาลสระบุรี  

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาล

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า  คลนิิกหมอครอบครวั

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 76,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสระบุรี  ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลพระพทุธบาท 

ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลพระพทุธ

บาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลพระพทุธบาท 

ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลพระ

พทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบล

ธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธาร

เกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นป่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอแก่งคอย เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลสระบุรี

 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองคณฑ ีต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคณฑ ีต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธ เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคณฑ ีต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคณฑ ีต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธ เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองคณฑ ีต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนายาว ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายาว ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายาว ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายาว ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพทุธบาท ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพทุธบาท ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระพทุธบาท ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลพระพทุธบาท ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 9,055,800                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 9,055,800                 

งบลงทนุ 9,055,800                 

ครุภณัฑ์ 2,337,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจนในเสน้เลอืดแดง โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิิ

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกส๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้ เครื่อง 1 765,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิส  าหรบัทารกแรกคลอด 

โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้ เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 872,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 872,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,718,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,718,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 421 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 6,718,800                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ALS with evaluation and feedback ระบบจ าลอง

สถานการณ์ทางการแพทยเ์สมอืนจริงเพือ่ฝึกทกัษะชนิดไรส้าย ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอ ระบบ 1 1,200,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 178,324,600              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 178,324,600              

งบลงทนุ 178,324,600              

ครุภณัฑ์ 36,766,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,576,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลแก่งคอย ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลดอนพดุ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 34,190,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดั

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธารเกษม 

อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) สถานี

อนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูง โรงพยาบาลพระ

พทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัตาไมโครสโคป โรงพยาบาล

พระพทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี กลอ้ง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล ชนิดชดุรบั

ภาพแฟลตพาแนลมสีาย โรงพยาบาลแก่งคอย ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่ง เครื่อง 1 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล ชนิดชดุรบั

ภาพแฟลตพาแนลมสีาย โรงพยาบาลบา้นหมอ ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้น เครื่อง 1 4,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลบา้นหมอ ต าบล

บา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลหนองแค ต าบล

หนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 850 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกส๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจกลา้มเน้ือดว้ยคลืน่ไฟฟ้า (EMG) 

โรงพยาบาลพระพทุธบาท ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลวหิารแดง ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและ หลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลมวกเหลก็ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลมวกเหลก็ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 650,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,558,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,221,400                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอปากเพรียว จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 43,125,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล.3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองแค 

ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 9,617,500                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองควายโซ ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองสรวง ต าบลหนองสรวง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมติรภาพ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,717,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตน้ตาล ต าบล

ตน้ตาล อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 3,162,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยบ์ริการโรคหวัใจ มะเร็งและวนิิจฉยัรกัษา เป็น

อาคาร คสล. 7 ชัน้  พื้นที่ใชส้อยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาล

สระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 79,554,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา

 นวมนิทราชนีิ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่รอบอาคาร สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 

60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั 169.36 เมตร พรอ้มประตู 2 ดา้น พรอ้ม

ป้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอหนอง

โดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หว้ยทราย ต าบลหว้ยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองควายโซ ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทบั

กวาง ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่า

ลานหนิดาด ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นกลบั ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ที่พกัมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซบั

สนุ่น ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 60,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,418,800                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,295,000                 
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ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,295,000                 

งบลงทนุ 1,295,000                 

ครุภณัฑ์ 375,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 375,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ และอวยัวะภายในขนาดเท่ามนุษย ์

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี ตวั 1 375,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 920,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 920,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 920,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,123,800                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 5,455,800                 

งบลงทนุ 5,455,800                 

ครุภณัฑ์ 2,026,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 300,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มตูล้ิ้นชกัและเกา้อี้ส  านกังาน ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตวั 12 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั(มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบล

ปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพด์ดีแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มหีน่วยความจ า 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื ชนิดบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 1 9,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,726,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุลูกขา่ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

มวกเหลก็ ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 30 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุลูกขา่ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ ต าบลเขาดนิพฒันา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุลูกขา่ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนอง

โดน ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุลูกขา่ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนอง

แค ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุลูกขา่ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวหิาร

แดง ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ชดุ 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุ Web Conference ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ระบบ 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุ Web Conference ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 25 650,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,429,200                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,479,200                    

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

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 2,479,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมวกเหลก็ 

ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวหิารแดง 

ต าบลวหิารแดง อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

มวกเหลก็ ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัม่วง 

ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมตาขา่ยกนันกรอบอาคาร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหนองแซง ต าบลไก่เส่า อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ต่อเติมตาขา่ยกนันกรอบอาคาร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหนองโดน ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี รายการ 1 90,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 668,000                   

งบลงทนุ 668,000                   

ครุภณัฑ์ 668,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 668,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 15 315,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี เครื่อง 15 315,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองแค ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค เครื่อง 1 21,000                        

กรมควบคุมโรค 1,450,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,450,500                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,438,400                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 654,700                   

งบลงทนุ 654,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 654,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 654,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยข์อ้มูล (EOC Data Center) ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธ

บาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 654,700                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 783,700                   

งบลงทนุ 783,700                   

ครุภณัฑ์ 783,700                      
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 783,700                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธ

บาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี 

ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 20 420,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธ เครื่อง 1 3,200                         

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญั 12,100                     

บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปญัหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 12,100                     

งบลงทนุ 12,100                     

ครุภณัฑ์ 12,100                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมปิลายท่อเครื่องพ่น ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 4 จงัหวดัสระบุรี ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท เครื่อง 1 12,100                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 17,976,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,976,500                

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิารของ

ประเทศและภูมภิาคเอเซยี 17,976,500                

ก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท ัง้

ในระดบัประเทศและภูมภิาคเอเชยี 17,976,500                

งบลงทนุ 17,976,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,976,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,976,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยัส าหรบัขา้ราชการ 39 ยูนิต  ต าบล

มวกเหลก็ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี อาคาร 1 17,976,500                   

กรมอนามยั 388,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 388,600                   

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 388,600                   

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 388,600                   

งบลงทนุ 388,600                   

ครุภณัฑ์ 188,600                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 188,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงหอ้งประชมุ conferrence ศูนย์

อนามยัที่ 4 สระบุรี ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 93,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุสายสญัญาณเสยีงไมโครโฟน (1 ชดุ มไีมค ์2 ตวั) 

ศูนยอ์นามยัที่ 4 สระบุรี ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 4 19,600                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุไรส้ายคลืน่ UHF (1 ชดุ มไีมค ์8 ตวั) 

ศูนยอ์นามยัที่ 4 สระบุรี ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแผ่นทบึ ศูนยอ์นามยัที่ 4 สระบุรี  ต าบลบา้น

หมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 29,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ conferrence  ศูนยอ์นามยัที่ 4 

สระบุรี ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี งาน 1 200,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 14,426,600                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 9,259,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,259,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 9,259,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 9,259,000                 

งบอดุหนุน 9,259,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,259,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุรีรตันราม ต าบลปากเปรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองจกัร ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสายหา้ธรรมมงคล ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองมะค่า ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาด ีต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสองคอนใต ้ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักระทงลอย ต าบลคชสทิธิ์ อ  าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสมคัร ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมานมติรมงคล ต าบลคลองเรือ อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตาบุญ ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสองหอ้ง ต าบลม่วงหวาน อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจ ัน่เสอื ต าบลหรเทพ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางขวญั ตบลบา้นครวั อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคลอง ต าบลบา้นกลบั อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิคมเขมาราม ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตรีบุญญาราม ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นซุง้ ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เพชร ต าบลบา้นบาง อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเอีย่ว ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานมนาง ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงน า้ฉ่า ต าบลแสลงพนั อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดเลบ็ยาว ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลชยัวฒันา ต าบลผึ้งรวม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าววั ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระพทุธเนรมติ ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระพทุธแสงธรรม ต าบลหนองนาก อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธบูชาญาณสงัวร ต าบลบา้นล า อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัมงคลชยัพฒันา ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั แห่ง 1 1,800,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 5,167,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 867,600                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 867,600                   

การด าเนินการดา้นการขา่วทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คงของประเทศและการรกัษา

ความปลอดภยับคุคลส าคญั 867,600                   

งบลงทนุ 867,600                   

ครุภณัฑ์ 867,600                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 867,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการจดัซื้อครุภณัฑป์ระจ าหน่วยต ารวจสนัติบาล

จงัหวดัสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี โครงการ 1 867,600                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,300,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,300,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.วงัม่วง ต าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี หลงั 1 4,300,000                    

หน่วยงำนของศำล 50,323,300                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 50,323,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 50,323,300                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 50,323,300                
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เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 50,323,300                

งบรายจ่ายอื่น 50,323,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบภาค 1 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 49,450,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบภาค 1 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 872,800                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 110,400                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 110,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

งบอดุหนุน 110,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดั ชดุ 1 24,800                        

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 าจงัหวดัสระบุรี  ต าบลปากเพรียว อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 17,394,500                

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 4,224,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,224,500                 

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 4,224,500                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 4,224,500                 

งบลงทนุ 4,224,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลหนิซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 4,224,500                    

การประปาส่วนภูมภิาค 6,270,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,270,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 6,270,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 6,270,000                 

งบลงทนุ 6,270,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,270,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,270,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 7 (ถนนเศรษฐสมัพนัธ)์

 ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 9 (ถนนเลยีบคลอง

ชลประทาน) ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองปรือ หมู่ 8 

ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3, 4 (ทางหลวงชนบท 

สบ.1027) ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นเหลาครวั หมู่ 1 ต าบล

หว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองช่องแมว หมู่ 12

 ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นเขาแย ้หมู่ 4 ต าบล

หว้ยแหง้ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 8 บา้นสม้ป่อย ต าบล

หนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 ต าบลหนองแก 

อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 340,000                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 6,900,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,900,000                 

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 6,900,000                 

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 6,900,000                 

งบลงทนุ 6,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม ศูนยฝึ์กกฬีาแห่งชาติ ต าบล

มติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 6,900,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 317,196,600               

จงัหวดัสระบรุี 235,870,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 235,870,600              

การพฒันาดา้นสงัคม 45,040,000                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

พฒันาการบริหารจดัการและเพิม่ผลผลติทางการเกษตรปลอดภยั 36,040,000                

งบด าเนินงาน 6,040,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 363,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 363,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 8 4,972,200                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถบสั ศึกษาดูงาน (คก.อพ.สธ.) งาน 8 107,200                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมภูมปิญัญา และสนิคา้ OTOP 

ระดบัจงัหวดั งาน 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายเสน้ทางศึกษาทรพัยากร ป้าย 25 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายชือ่พนัธุไ์ม ้ ป้าย 100 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยในการฝึกอบรม 0 571,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 571,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 133,800                      

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้แกม้ลงิแปลงหญา้ที่ 20A และ 20 B  ต าบล

มติรภาพ อ าเภอมวกเหลก็  จงัหวดัสระบุรี ขนาดความกวา้ง 350 เมตร ยาว

 370 เมตร ลกึ 3.5 เมตร แห่ง 1 30,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,333,700                 

ฟ้ืนฟูและเพิม่ปริมาณสตัวแ์ละบริหารจดัการทรพัยากรประมง 6,333,700                 

งบด าเนินงาน 6,333,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,333,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 64,200                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่จดังานปลอ่ยพนัธุน์ า้เพือ่ฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศและสตัวน์ า้ในแหลง่น า้ธรรมชาติจงัหวดัสระบุรีงาน จ านวน 13 งาน 1 48,100                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ในการจดักจิกรรมปลอ่ยสตัวน์ า้

และความหลายหลากทางชวีภาพของสตัวน์ า้ งาน 1 16,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 34,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,235,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 118,000,000              

พฒันาเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 118,000,000              

งบลงทนุ 118,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,000,000                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 118,000,000                 

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต  สาย 

แยกทางหลวงหมายเลข 2243 –  บา้นหนองยา่งเสอื ต าบลหนองยา่งเสอื 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00-8.00 เมตร  ระยะทาง สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

แยกทางหลวงหมายเลข 3334 – บา้นถนนโคง้ ต าบลหนิชอ้น อ าเภอแก่ง

คอย จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 8.00เมตร ระยะทาง 5.400 กโิลเมตร สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

แยก ทช. สบ. 4011 – บา้นช าผกัแพว ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย  

จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง  5.00-6.00 เมตร  ระยะทาง  9.740 กโิลเมตร สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต  สาย 

แยกทางหลวงหมายเลข  362 – บา้นถนนเหลก็  ต าบลสวนดอกไม ้อ าเภอ

เสาไห ้ จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 - 7.00 เมตร  ระยะทาง 3.100 สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่:  ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย  

บา้นหนองแค – บา้นกลุม่หกั  ต าบลกลุม่หกั  อ าเภอหนองแค จงัหวดั

สระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

วดัพระพทุธฉาย – บา้นบุใหญ่ ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอเมอืงสระบุรี 

จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 - 7.00 เมตร    ระยะทาง 0.86 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 66,496,900                

ส่งเสริมการพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสระบรุี 44,496,900                

งบด าเนินงาน 7,904,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,904,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 36 86,000                        



91 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 36 86,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ คน 150 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเหมาจ่ายเกษตรกร คน 150 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 4,341,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม งาน 1 240,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมเทศกาลมะม่วงมนัหนองแซง งาน 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรติ งาน 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวนับานนมสัการ

หลวงปู่ใหญ่ ป่าสกัอนุรกัษอ่์างมวกเหลก็ WANGMUANG BIKE งาน 1 1,040,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานเทศกาลผกัหวานป่า ทุ่งนาเผอืกหอม 

อ าเภอบา้นหมอ งาน 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร อ าเภอ งาน 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงเหลก็ประชาสมัพนัธ ์ขนาด 1x2 ป้าย 78 936,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงเหลก็จดุรบัประจ าอ าเภอ ขนาด

 120x240 ซม. ป้าย 13 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อยในการฝึกอบรม 0 269,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 269,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,962,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,180,400                    

งบลงทนุ 36,592,600                

ครุภณัฑ์ 6,672,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 669,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบโปรแกรมการขาย POS ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ชดุ 3 669,900                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 4,506,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตีไข ่ขนาด 10 ลติร ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดพริกแกง ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกดเสน้ขนมจนี ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่
ิ
อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึหนิขนาดเลก็ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊รีดแป้งสแตนเลส ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี ตวั 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนไส ้ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสาธติสกดัน า้มนัธรรมชาติ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ไอติมกะทสิดแสตนเลส ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 25,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีถงุสูญญากาศ  ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 19,900                        

รายการระดบัที1่: ครกกระเดื่องโบราณต าขา้วเม่า ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี ตวั 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสบัซอยสมนุไพร ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 25,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องแกะสลกั ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดใบลาน ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัน้น า้ออ้ย ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: หวัเป่าส าหรบัสาธติการเป่าแกว้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี หวั 2 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีแป้ง ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขูดมะพรา้ว ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 17,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสลดัน า้มนั ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตดัผา้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั ตวั 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัน้แยกกาก ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีมะพรา้ว ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง ขนาด 10 กก. ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง ขนาด 20 กก. ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 56,700                        

รายการระดบัที1่: เตาอบ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เตา 1 16,900                        

รายการระดบัที1่: เตาอบ แบบ 4 ถาด ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เตา 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: เตาอบ แบบ 7 หวั ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เตา 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสไลดผ์กัผลไม ้ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 2 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสไลดผ์กั ขนาดกลาง ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ใหญ่ แบบ 3 บาน ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ

 จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 455,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สนิคา้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั คนั 15 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่น า้ผลไมเ้กลด็น า้แขง็ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสนิคา้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั อนั 30 216,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนอนเครื่องใชพ้รอ้มการตกแต่งภายในบา้นพกัโฮมส

เตย ์ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี หลงั 13 2,630,200                    

รายการระดบัที1่: กระทะทอดเบอร ์42 ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสระบุรี ใบ 5 41,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัผา้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดั เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: กี่ทอพรมเช็ดเทา้ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ กี่ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: กี่ทอผา้ขาวมา้แบบโบราณ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี กี่ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: กี่ทอผา้แบบโบราณ (4 ตะกรอ) ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี กี่ 2 34,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 519,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิเลเซอร ์ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ เครื่อง 1 129,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง ขนาด 120 watt ต าบลพแุค อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เครื่อง 13 390,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 910,000                      

รายการระดบัที1่: เตน้ทท์รงลกึ ขนาด 4*8 เมตร อ าเภอเมอืงสระบุรี อ าเภอ

พระพทุธบาท อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเสาไห ้อ าเภอบา้นหมอ อ าเภอหนอง

โดน อ าเภอหนองแค อ าเภอหนองแซง อ าเภอมวกเหลก็ อ าเภอวหิารแดง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี เตน้ท์ 26 910,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,919,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 839,700                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแต่งผวิร ัว้ ความยาว 200 เมตร ต าบลพแุค 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 839,700                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,080,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 2273 – อ่างเกบ็น า้มวกเหลก็ ต าบลมวกเหลก็ 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง  4.00 สายทาง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต ถนน

สายแยก สบ.4032 –บา้นคลองมะเกลอื   ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง 

จงัหวดัสระบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กโิลเมตร สายทาง 1 11,080,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

แยก ทล.3017 - บา้นดงมะเกลอื ต าบลค าพราน อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั

สระบุรี ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ

แยก 2 - น า้ตกเจด็คต ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ขนาด

 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

แยก ทล.2089 - บา้นหนองกรด ต าบลแสลงพนั อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั

สระบุรี ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

แยก ทล.3017 - บา้นท่าฤทธิ์ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 

ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

บ.ชะอม - บา้นบงึไม ้ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ขนาด 2.4 แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

แยก ทล.3223 - บา้นท่าเสา ต าบลแสลงพนั อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 

ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ

แยก ทล.3222 - บา้นโป่งกอ้นเสา้ ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั

สระบุรี ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัสระบุรี บริเวณ 

แยก ทล.2247 - บา้นวงัม่วง ต าบลซบัสนุ่น อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 

ขนาด 2.4 เมตร x 3 เมตร แห่ง 1 250,000                      

ส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่กระตุน้ตลาดการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัสระบรุี 22,000,000                

งบด าเนินงาน 22,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 22,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตกแต่งรถขบวนเทยีนพรรษาพระราชทานและ

เทยีนพรรษาจงัหวดัสระบุรี งาน 0 400,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัขบวนพยหุยาตราและขบวนเจา้เมอืงสระบุรี งาน 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตกแต่งรถบุปผชาติ คนั 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัพธิเีปิดงานตกับาตรดอกเขา้พรรษา งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและการประชาสมัพนัธก์ารจดั

งานตกับาตรดอกเขา้พรรษาผ่านสือ่ต่างๆ งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์ารจดังานตกับาตร

ดอกเขา้พรรษาและจดันิทรรศการประชาสมัพนัธค์วามเป็นมาของงานตกั

บาตรดอกเขา้พรรษา การแสดงสายพนัธุต่์างๆของดอกเขา้พรรษา งาน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัพธิเีปิดงานตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน งาน 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัอาหารวา่งและเครื่องดื่มงานแถลงขา่วและ งาน 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ส  าหรบัประชาชนใส่บาตร งาน 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและการประชาสมัพนัธก์ารจดั

งานตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบัการจดังาน

ตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน และจดัท านิทรรศการประชาสมัพนัธค์วามเป็นมา

ของงานตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ ประกอบดว้ย เวท ีโตะ๊ เกา้อี้ บูธ 

เครื่องเสยีง ป้ายเวที งาน 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและพธิเีปิดงาน งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์ุกรูปแบบ งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัอาหารวา่งและเครื่องดื่มงานแถลงขา่วและ งาน 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดับูธแสดงสนิคา้ ตกแต่งสถานที่บริเวณ

โดยรอบของงาน งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่จดังานประเพณีลอยกระทงยีเ่ป็ง งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและพธิเีปิดงานประเพณีลอย งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธป์ระเพณีลอยกระทง งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่จดังานประเพณีแขง่เรือยาว งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธป์ระเพณีแขง่เรือยาว งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและพธิเีปิดงานประเพณีแขง่ งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่การจดังานแก่งคอยยอ้นรอย งาน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแถลงขา่วและพธิเีปิดงานจดังานแก่ง

คอยยอ้นรอยสงครามโลก งาน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดังานแก่งคอย

ยอ้นรอยสงครามโลกทุกรูปแบบ งาน 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวและจดัท า

แผ่นพบัแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว 3 ภาษา (ไทย องักฤษ จนี ) งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท า DVD Presentation แนะน าแหลง่

ท่องเที่ยว 3 ภาษา ไทย องักฤษ จนี พรอ้มผลติ DVD จ านวน 5000 แผ่น งาน 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัและสือ่ประชาสมัพนัธป์ระเพณี

ตกับาตรดอกเขา้พรรษา งาน 0 600,000                      

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 81,326,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 81,326,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 75,000,000                

พฒันาและยกระดบั แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรมวถิชีมุชน 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 21,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03190000 จงัหวดัสระบรุี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์ลวงปู่ใหญ่ป่าสกั ต าบลค าพราน อ าเภอ

วงัม่วง จงัหวดัสระบุรี แห่ง 1 21,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 54,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางสาย บา้นหลงัเขา ถงึ บา้นซบัล  าไย 

ต าบลหนองยา่งเสอื อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี กม.ที่ 0+000 ถงึ กม.ที่

 5+000 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 5.000 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นบงึไม ้บา้นโป่งกอ้นเสา้ 

ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี กวา้ง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 

ถงึ กม.ที่ 7+260 ยาว 7.260 กโิลเมตร สายทาง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง บา้นเขาสวอง - บา้นหนองใหญ่ 

ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี กวา้ง 6.00 เมตร กม.ที่ 

0+000 ถงึ กม.ที่ 2+800 ยาว 2.800 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,332,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่รองรบัการบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 3,332,000                 

งบลงทนุ 3,332,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,332,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,332,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายคลองโป่งกะเพรา 1 , 2 ต าบลวงัม่วง อ าเภอ

วงัม่วง จงัหวดัสระบุรี ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 67,460 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 3,332,000                    

โครงการพฒันาระบบโครงขา่ย Logistic และพฒันาสภาพแวดลอ้ม การจดัการเมอืง

และชมุชนใหน่้าอยู่ 2,994,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม 

และการทอ่งเทีย่ว 2,994,000                 

งบลงทนุ 2,994,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,994,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,994,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402ตอน 

หนิกอง-คลองยาง ระหวา่ง กม.ที่ 89+515 ถงึ กม.ที่ 90+000 ยาว 0.485 

กโิลเมตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี สายทาง 1 2,994,000                    


