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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 23,970,120,494           

จงัหวดัชลบรุี 23,970,120,494           

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 71,973,800                

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 41,769,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 16,080,000                

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 16,080,000                

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 16,080,000                

งบอดุหนุน 16,080,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,080,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยา

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 16,080,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 25,689,000                

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชายทะเลนานาชาตภิาคตะวนัออก 25,689,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออกสู่ความย ัง่ยนืตามเกณฑก์ารทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื

โลก (GSTC) 5,976,000                 

งบอดุหนุน 5,976,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,976,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยา

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 5,976,000                    

ส่งเสริมและพฒันากจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืในภาคตะวนัออก เพือ่รองรบัการ

ทอ่งเทีย่วของคนท ัง้มวล (Tourism for All) 7,860,000                 

งบอดุหนุน 7,860,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,860,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยา

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 7,860,000                    

สรา้งและพฒันาการสื่อความหมายในพื้นทีท่อ่งเทีย่วภาคตะวนัออก เพือ่ยกระดบั

มาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการทอ่งเทีย่วสู่ระดบัสากล 2,109,000                 

งบอดุหนุน 2,109,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,109,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยา

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 2,109,000                    

พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบริการดา้นการทอ่งเทีย่วในภาคตะวนัออก เพือ่เพิม่

ศกัยภาพการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วในระดบัสากล 9,744,000                 

งบอดุหนุน 9,744,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,744,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเมอืงพทัยา

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 9,744,000                    

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 30,000,000                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 30,000,000                

โครงการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศส าหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 30,000,000                

การชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศส าหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 30,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,000,000                

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

03200000 จงัหวดัชลบรุี
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการชกัจูงการลงทุนจากต่างประเทศส าหรบัเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โครงการ 0 30,000,000                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 827,344,900               

กองทพัเรือ 827,344,900              

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศดา้นความม ัน่คง 90,000,000                

โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธท์างทหารทีด่กีบัประเทศเพือ่นบา้น มติรประเทศ และ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 90,000,000                

การสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทางทหาร 90,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 90,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัเรือเขา้ร่วมงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ บาท 0 90,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 232,990,900              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 10,000,000                

การปฏบิตัติามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษแ์นวปะการงัและสิง่มชีวีติใต ้

ทะเลไทย ในพระด าริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริิวณัณวรีนารีรตัน์ โครงการ 0 10,000,000                   

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 222,990,900              

การพฒันาขดีความสามารถของกองทพัเรือ 222,990,900              

งบรายจ่ายอื่น 222,990,900              

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 222,990,900                 

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วยต่างๆ ที่ผูกพนัสญัญาแลว้

และผูกพนัตาม ม.23 0 197,690,900                 

รายการระดบัที3่: ทร.269 0 120,943,200                 

รายการระดบัที3่: ทร.270 0 76,747,700                   

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วยต่างๆ ที่จะผูกพนัเริ่มใหม่ 0 25,300,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.279 0 25,300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 17,200,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 17,200,000                

การเตรียมความพรอ้มดา้นการส่งก าลงับ ารุง 17,200,000                

งบลงทนุ 17,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,200,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 17,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัผูบ้งัคบับญัชา พล.นย. หลงั 4 17,200,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 487,154,000              

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 487,154,000              

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบันโยบายของรฐับาล 487,154,000              

งบลงทนุ 487,154,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 487,154,000                 
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 487,154,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงท่าเทยีบเรือน า้มนั (POL) เพือ่เป็นท่าเรือ

อเนกประสงค ์ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี งาน 0 86,234,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ธุรกจิและบริการ (Business Area) 

เชือ่มต่อพื้นที่ท่าเทยีบเรือเฟอรร์ี่ และท่าเทยีบเรืออเนกประสงค ์ต าบลสตัหบี

 อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี งาน 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งเขือ่นกนัคลืน่บริเวณเกาะจระเข ้ต าบล

สตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี งาน 0 72,230,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงพื้นที่ใหบ้ริการขนส่งหลายรูปแบบของ

ท่าเรือพาณิชยส์ตัหบี-กองทพัเรือ ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี งาน 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงร่องน า้และบริเวณพื้นที่จอดเรือท่าเรือจกุ

เสมด็ ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี งาน 1 249,690,000                 

กระทรวงกำรคลงั 31,801,000                

กรมศุลกากร 3,286,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 3,286,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,286,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,286,000                 

งบลงทนุ 3,286,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,998,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและบา้นพกัที่ทอดเรือภายนอก

เกาะสชีงั ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,998,000                    

กรมสรรพากร 28,515,000                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 28,515,000                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 28,515,000                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 28,515,000                

งบลงทนุ 28,515,000                

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 าบลสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,701,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,701,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 พรอ้ม

อาคารชดุพกัอาศยัขา้ราชการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 27,701,000                   

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 1,407,748,900            

สถาบนัการพลศึกษา 1,407,748,900            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,227,400                 

โครงการบริหารงานวจิยั 5,227,400                 
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สรา้งและพฒันางานวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 5,227,400                 

งบรายจ่ายอื่น 5,227,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา นวตักรรมเพือ่การพฒันา

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 0 5,227,400                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 347,872,500              

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 347,872,500              

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 347,872,500              

งบลงทนุ 49,858,500                

ครุภณัฑ์ 6,508,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,508,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,350,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,350,000                   

รายการระดบัที1่: โรงยมิสย์กน า้หนกั โรงเรียนกฬีาจงัหวดัชลบุรี ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 28,350,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลเป็นหญา้เทยีม โรงเรียนกฬีา

จงัหวดัชลบุรี ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

งบอดุหนุน 271,212,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 271,212,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรียน 0 188,344,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันากฬีาของสถาบนัการพลศึกษา 

ส าหรบัโรงเรียนกฬีา 0 3,765,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันากฬีาของสถาบนัการพลศึกษา 0 16,421,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ส าหรบันกัเรียนที่

มคีวามสามารถพเิศษทางกฬีา 0 62,682,000                   

งบรายจ่ายอื่น 26,801,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญกฬีา ส าหรบัโรงเรียนกฬีา 0 11,504,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญกฬีา ส าหรบัวทิยาเขต 0 14,510,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นกฬีา 0 786,300                      

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 483,321,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 483,321,400              

ส่งเสริมและพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ 483,321,400              

งบบคุลากร 477,584,400              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 464,484,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1133 370,555,500                 

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน 0 1,792,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง 0 27,378,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน 0 24,745,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว 0 114,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 140,700                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 130 39,616,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานใน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิ พ.ส.ร. 0 20,800                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 13,100,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 57 13,100,100                   

งบด าเนินงาน 5,737,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,737,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 414,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 4,344,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 0 508,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 471,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 571,327,600              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 501,321,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 251,847,600              

งบด าเนินงาน 162,904,300              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 94,798,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 14,310,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,190,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 4,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 978,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,980,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 28,390,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 448,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลสนามกฬีา 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,379,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,760,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 15,750,000                   

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

ค่าสาธารณูปโภค 68,106,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 16,798,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 408,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 49,239,800                   

งบลงทนุ 26,382,600                

ครุภณัฑ์ 2,725,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,431,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทนนิส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกทกัษะการตีเทนนิส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทควนัโด ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวย ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี

 จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาบาสเกตบอล  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอริค )  ต าบลหนองไมแ้ดง

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุซอล  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฮอกกี้ (กลางแจง้)  ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแฮนดบ์อล  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเทเบลิเทนนิส  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแบดมนิตนั  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,657,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,157,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 10,157,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานอธกิารบด ีต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตชลบุรี 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตชลบุรี 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

งบอดุหนุน 23,613,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,613,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันาอาจารย์ 0 1,123,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของ

นกัเรียนที่มคีวามสามารถดา้นกฬีา 0 22,489,600                   

งบรายจ่ายอื่น 38,947,700                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 4,947,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัการแขง่ขนักฬีาสถาบนัการพลศึกษาและ

กฬีามหาวทิยาลยั 0 34,000,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 26,168,600                

งบด าเนินงาน 25,279,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,279,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 8,526,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 487,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,887,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,091,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 313,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 404,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,040,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,160,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,040,000                    
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งบลงทนุ 888,700                   

ครุภณัฑ์ 888,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 192,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 34,986,300                

งบด าเนินงาน 32,316,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,316,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 7,140,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 313,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,047,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,091,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 455,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 817,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,078,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 3,190,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,505,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,550,000                    

งบลงทนุ 2,670,000                 

ครุภณัฑ์ 2,670,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 526,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 188,319,400              

งบด าเนินงาน 164,825,400              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 130,656,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 74,969,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,904,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนการสอบ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 9,672,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,001,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 348,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,916,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 281,600                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 2,466,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,047,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 1,400,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 34,169,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 799,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 4,839,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 372,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 28,157,900                   

งบลงทนุ 13,494,000                

ครุภณัฑ์ 7,494,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,318,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายกน า้หนกั ประเภทแขง่ขนั (ส าหรบัผูช้าย)

 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 6 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายกน า้หนกั ประเภทแขง่ขนั (ส าหรบั

ผูห้ญงิ) ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 6 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูช้าย) ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี อนั 6 720,000                      
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รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูห้ญงิ) ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี อนั 6 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฮอกกี้ (กลางแจง้)  ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกฬีาจงัหวดัชลบุรี ต าบล

หนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัการแขง่ขนักฬีาโรงเรียนกฬีา 0 10,000,000                   

การใหบ้ริการดา้นกฬีา 23,184,100                

การใหบ้ริการทางวชิาการ อาคารสถานที ่และการส่งเสริมทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

การละเลน่พื้นบา้นและกฬีาไทย 23,184,100                

งบด าเนินงาน 18,324,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,324,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 225,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 474,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุกฬีา 0 560,000                      

งบอดุหนุน 4,860,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนความร่วมมอืกบักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ในการบริการชมุชน 0 4,860,000                    

การสรา้งและพฒันา องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 46,821,600                
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ส่งเสริมและพฒันาการจดัการความรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 46,821,600                

งบด าเนินงาน 42,821,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,001,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 1,185,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 336,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าดูแลรกัษา และซอ่มบ ารุงระบบเครือขา่ย 0 12,321,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 841,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 815,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 51,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 6,125,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 20,820,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม ระบบ 0 20,820,000                   

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุวชิาการนานาชาติ สถาบนัการพล 0 4,000,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 19,345,700                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 2,713,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,288,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัชลบุรี  ต าบลบาง

ปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 759,500                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 759,500                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 759,500                   

งบลงทนุ 759,500                   

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์พรอ้มตอกเสาเขม็ ส านกังาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมรัว้ส านกังาน ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 3  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 250,000                      

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 5,134,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 5,134,700                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 5,134,700                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 5,134,700                 

งบลงทนุ 5,134,700                 

ครุภณัฑ์ 2,834,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 689,000                      

รายการระดบัที1่: ลอ็คเกอร ์2 ลิ้นชกั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 100 450,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรส่ายรอบตวั ขนาด 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 12 15,600                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 26 33,800                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 4,200                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 7 56,000                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ไม่มพีนกัพงิแบบอลูมเินียม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 15 6,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม 22 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 10,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด (กลอ้ง 4 ตวั) ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 80,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

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

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 

พรรษา จงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 261,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้แบบ 3 ท่อ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 33,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้นน า้เยน็ ชนิดคว า่ถงั ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ 10 กโิล 2 ถงั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 7 65,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า 22.5 ลติร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 17,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 175,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 6 78,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง 240 วตัต ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 16,800                        



14 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพง 2 ทาง 15 น้ิว 400 วตัต ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 47,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยี โปรเจคเตอร ์ขนาด 3,500 ANSI 

LUMENS พรอ้มขาต ัง้แขวนจากเพดาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 411,300                      

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้อตุสาหกรรม 5 เสน้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 2 54,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใบมดีแปดเหลีย่ม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแรงดนัน า้ 130 บาร ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เคา้เตอรก์ระจกผมชาย/หญงิ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 24 223,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ท  าผมชาย ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 12 72,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นโชวเ์สื้อผา้คนอว้น ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ท  าผมหญงิ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 12 38,400                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 9,800                         

รายการระดบัที1่: ล าโพงมลีอ้ลาก 300 วตัต ์ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 9,800                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,300,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง และเปลีย่นหลงัคาอาคารคอมพวิเตอร ์ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 

พรรษา จงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 650,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทาสเีปลีย่นหลงัคาอาคารเรือนนอน 4,5,6 ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ 36 

พรรษา จงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 3 1,650,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 6,143,900                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,143,900                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 6,143,900                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 6,143,900                 

งบลงทนุ 6,143,900                 
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ครุภณัฑ์ 633,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 557,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย

บา้นบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 144,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน สงเคราะหเ์ด็กชายบา้นบางละมงุ 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านอาคารส านกังาน จ านวน 110 ตารางเมตร สถาน

พฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั ชดุ 1 385,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 76,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั  สถาน

สงเคราะหเ์ด็กชายบา้นบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดั เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นบาง

ละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

บางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,510,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,010,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัผูป้กครอง ระดบั 7 - 8 สถานสงเคราะห์

เด็กชายบา้นบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,010,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบหอ้งน า้หอ้งสว้มชดุพกัอาศยั 4 ชัน้

 สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ หลงั 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารค่ายพกัแรม สถานสงเคราะห์

เด็กชายบา้นบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 2 3,000,000                    

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 1,678,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,678,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 1,678,000                 

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 1,678,000                 

งบลงทนุ 1,678,000                 

ครุภณัฑ์ 1,178,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 165,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร

การุณยเวศมจ์งัหวดัชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 30 165,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่:  รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารกา

รุณยเวศมจ์งัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: หลงัคารถบรรทุก  ขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารการุณยเวศมจ์งัหวดัชลบุรี ต าบล

บางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 34,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 165,000                      
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รายการระดบัที1่:  เครื่องตดัไฟรัว่ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารกา

รุณยเวศมจ์งัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉิน สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารการุณย

เวศมจ์งัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 15 75,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมทางเดนิเชือ่มอาคารพรอ้มหลงัคา สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพกิารการุณยเวศมจ์งัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

กรมกจิการผูสู้งอายุ 3,675,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,675,300                 

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 3,675,300                 

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 2,943,600                 

งบลงทนุ 2,943,600                 

ครุภณัฑ์ 693,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 440,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 10 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้น

บางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

บา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 133,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 23,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละ

มงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,250,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล อาคารเตชะรตันโชค 2 ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี งาน 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารเกบ็พสัดุ 40 ปี ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ งาน 1 850,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ทาสอีาคารพกัอาศยัขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี งาน 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้ประปาอาคารพกัอาศยั จ านวน 4 

กลุม่ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางละมงุ  ต าบลบาง

ละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี งาน 1 1,000,000                    

การส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 731,700                   

งบลงทนุ 731,700                   

ครุภณัฑ์ 731,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้ม

ระบบปฏบิตัิการและเครื่องส ารองไฟฟ้า ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรมดา้น

ผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 4 89,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรมดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 152,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรม

ดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรม

ดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้อุ่น ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรมดา้นผูสู้งอายุ

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 20 130,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 410,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 6,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรมดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 410,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละฝึกอบรมดา้นผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 60,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,348,902,100            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 147,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 147,200                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 147,200                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 147,200                   

งบลงทนุ 147,200                   

ครุภณัฑ์ 147,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 147,200                      



18 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลบา้นสวน  อ าเภอเมอืงชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ชดุ 4 147,200                      

กรมชลประทาน 1,305,509,900            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 135,025,600              

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 135,025,600              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 135,025,600              

งบลงทนุ 135,025,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,025,600                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 135,025,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในหวังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

คลองหลวง รชัชโทร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 3,025,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งช ัน้พื้นทางและผวิจราจร ถนนรอบอ่างเกบ็น า้

ระยะที่ 1 โครงการอ่างเกบ็น า้คลองหลวง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลท่าบุญม ี

อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี  ระยะทาง 21.730 กม. รายการ 0 132,000,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 789,914,100              

โครงการอ่างเกบ็น า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 188,700,100              

ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็น า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 188,700,100              

งบลงทนุ 188,700,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,700,100                 

ค่าที่ดนิ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 65,408,600                   

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้และคลองระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบฝัง่ซา้ย 0 65,408,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 1,555,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 63,853,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 103,291,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 22,430,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะสิง่ก่อสรา้งและค่าบูรณะถนน 1 861,500                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งถนนรอบอ่างเกบ็น า้ (ระยะที่ 4) 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งสะพานรถยนต์ 0 40,000,000                   

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 86,536,600                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 86,536,600                

งบลงทนุ 86,536,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,536,600                   

ค่าส ารวจออกแบบ 21,365,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 9 จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 13,388,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 611,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออก จงัหวดั รายการ 0 611,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 7,325,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 6,883,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการจดัท าสารสนเทศ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 442,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นคลองหลวง

รชัชโลธร จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 40,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 65,171,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารในคลองระบายน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองหลวง รชัชโลทร ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสนัเขือ่นและลาดเขือ่น อ่างเกบ็น า้ชากนอก  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 22,245,400                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาคลองหลวง รชัชโลทร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอ  เกาะจนัทร ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดถนน กม. 19+800 คลอง

ระบายน า้ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลโคก

ขี้หนอน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ อ่างฯ พลูตาหลวง  โครงการ

ชลประทานชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแปลงพชืสมนุไพรต าหนกัพมิานมาศ  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,953,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนน อ่างฯ มาบประชนั กม.4+410  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 679,100                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองชลประทานพานทอง จ านวน 10

แห่ง  โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดั รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ อ่างเกบ็น า้ค่ายนวมนิทราชนีิ  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลบางทราย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อป้องกนัลาดตลิง่ อ่างฯ บา้นอ าเภอ  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบกระจายน า้และภูมทิศัน ์ต าหนกัพมิาน

มาศ  โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้หว้ยตู ้1  

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ทา้ยอ่างเกบ็น า้บางพระและ .

ส่วนประกอบ .ส านกังานชลประทานที่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน .ส านกังาน

ชลประทานที่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบั .ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาค

ตะวนัออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 473,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 1,926,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองเนินสะแก 

 โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา  จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,926,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 479,601,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 43,000,000                   
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รายการระดบัที2่: อาคารอดัน า้บา้นเขาซก ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่

 จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่:  อาคารบงัคบัน า้บา้นเขาซก 1 พรอ้มระบบกระจายน า้ 

ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 23,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 436,601,300              

งบลงทนุ 436,601,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 436,601,300                 

ค่าที่ดนิ 316,601,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 312,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 9 จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 4,601,300                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

คลองกระแส ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้คลอง

กระแส ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 40,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 35,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นหนองยาง ต าบลหมอนนาง อ าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 0 35,000,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 76,100                     

การจดัการคุณภาพน า้ 76,100                     

งบลงทนุ 76,100                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,100                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 76,100                        

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในเขต อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 76,100                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 368,329,200              

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 368,329,200              

บริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นทีภ่าคตะวนัออก 368,329,200              

งบลงทนุ 368,329,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 368,329,200                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 127,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นคลองใหญ่ พรอ้มระบบกระจายน า้ 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นปรกฟ้า2 

ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 55,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 241,329,200                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองชลประทานพานทอง เพือ่รองรบัระบบผนั

น า้จากคลองชลประทานพานทองไปยงัอ่างเกบ็น า้บางพระ ต าบลบางนาง 

อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 241,329,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,241,000                
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การจดัการน า้ชลประทาน 12,241,000                

การจดัการงานชลประทาน 12,241,000                

งบลงทนุ 12,241,000                

ครุภณัฑ์ 1,069,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,069,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 1 คนั รายการ 0 1,069,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,172,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 684,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 684,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานชลบุรี

 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 684,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 360,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,128,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 8,728,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการชลประทาน

ชลบุรี ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลอง

หลวง รชัชโลทร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอ  เกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 9 ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 1,928,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานชลบุรี ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลอง

หลวง รชัชโลทร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอ  เกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการชลประทานชลบุรี ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองหลวง 

รชัชโลทร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอ  เกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี

 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองชลประทานพานทอง .โครงการ

ชลประทานชลบุรี ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี รายการ 0 200,000                      

กรมประมง 6,449,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,267,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 3,267,000                 

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 3,267,000                 

งบลงทนุ 3,267,000                 

ครุภณัฑ์ 3,267,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,267,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 64,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารแบบเขยา่ลดความดนัพรอ้มกนั 6 

ตวัอยา่ง ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห่อหุม้ตวัอยา่งดว้ยเทคนิค Encapsulation ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลค็โตรโฟรีซสิ ชนิดแนวตัง้ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงของสาร (UV-Vis 

Spectrophotometer) ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเค็มของน า้ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,894,800                 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 1,894,800                 

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 1,894,800                 

งบลงทนุ 1,894,800                 

ครุภณัฑ์ 1,894,800                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,894,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่คดัแยกขนาดแบบตะแกรงร่อน พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยและวเิคราะหภ์าพเจล พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดความถีสู่ง (Ultrasonic cleaner) 

ขนาด 12 ลติร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางพระ ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความ

จ ุ75 ลติร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 290,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,288,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

กรมปศุสตัว ์ 14,973,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,973,000                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 14,973,000                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 5,343,000                 

งบลงทนุ 5,343,000                 

ครุภณัฑ์ 5,343,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี คนั 1 848,000                      
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,485,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ชนิดควบคุมอณุหภูม ิแบบตัง้

พื้น ส าหรบัปัน่หลอด 1.5 หรือ 2 มลิลลิติร ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 48 หลอดพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 398,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ 

จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กเน้ือเยือ่ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มจอแสดงผล ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอ

บา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลคลองกิ่ว 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ต าบลคลอง

กิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลพานทอง อ าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลพานทอง 

อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลพานทอง อ าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

พานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอ

บา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 9,006,900                 

งบลงทนุ 9,006,900                 

ครุภณัฑ์ 9,006,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านรหสัไมโครชฟิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,524,400                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

690 ลติร ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety cabinet class II) ต าบลคลอง

กิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 770,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งอไีลซา่เพลท็ (ELISA Washer) ต าบลคลองกิ่ว 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่ต า่กวา่ 

1,300 ลติร ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot air Oven) ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่

 100 ลติร ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัจ านวนโคโลนี และวดัขนาดโซนแบบ

อตัโนมตัิ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,388,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 173,100                   

งบลงทนุ 173,100                   

ครุภณัฑ์ 173,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 173,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลคลองกิ่ว 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลคลองกิ่ว 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอ ชดุ 1 24,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 17,409,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,100,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,100,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัชลบุรี ไร่ 210 1,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,718,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 6,718,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 2 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,180,000                 

งบลงทนุ 5,180,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,180,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,180,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัชลบุรี กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัชลบุรี กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 500 350,000                      

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 2 

จงัหวดัชลบุรี กลา้ 400000 408,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 462,000                   

งบลงทนุ 462,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 462,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 462,000                      

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัชลบุรี ไร่ 21 462,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัชลบุรี ไร่ 50 85,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,591,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,068,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,068,000                 

งบลงทนุ 1,068,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,068,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะจนัทน ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 8,523,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 8,523,000                 

งบลงทนุ 8,523,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,523,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,523,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นหนองบอนแดง หมู่ 2 ต าบลหนองบอน

แดง อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 8,523,000                    

กรมวชิาการเกษตร 49,000                     

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 30,000                     

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 30,000                     
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ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรจ์ดุบริการตรวจสอบสนิคา้เกษตร ต าบลทุ่งสุขลา

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 30,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,000                     

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 19,000                     

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงแมลง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 19,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 303,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 303,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 303,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 303,000                   

งบลงทนุ 303,000                   

ครุภณัฑ์ 303,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 303,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

หบี ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

พานทอง ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

บา้นบงึ ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

พนสันิคม ต าบลพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

หบี ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ละมงุ ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

หนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 93,300                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 93,300                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 93,300                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1,635,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 850,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 850,800                   

บริหารจดัการ 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 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชลบุรี  ต าบล

เสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 11,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 785,000                   
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โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 785,000                   

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 785,000                   

งบลงทนุ 785,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 785,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 785,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรู ้(No.378) ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ 

จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 785,000                      

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 2,332,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,332,100                 

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 2,332,100                 

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 2,332,100                 

งบลงทนุ 2,332,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,332,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,332,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างาน ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6  

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 308,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 936,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งอเนกประสงค ์ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 568,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมโรงจอดรถยนต ์ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 6  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 297,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูและหนา้ต่างเป็นอลูมเินียมกระจกบานเลือ่น

 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 6  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั แห่ง 1 221,100                      

กระทรวงคมนำคม 6,382,560,200            

กรมเจา้ทา่ 173,122,100              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 173,022,100              

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 13,450,000                

ก่อสรา้งทา่เรือ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจประเมนิสภาพ และออกแบบเพือ่การ

บ ารุงรกัษาท่าเรือ (ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.สุราษฎรธ์านี) ฉบบั 1 3,000,000                    

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 10,450,000                

งบลงทนุ 10,450,000                

ครุภณัฑ์ 10,450,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 10,450,000                   
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รายการระดบัที1่: ดวงโคมและอปุกรณ์แจง้ต าบลที่และสถานะเครื่องหมาย

ช่วยการเดนิเรือโดยเครื่อง AIS AtoN  พรอ้มติดต ัง้บริเวณร่องน า้เขต

ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี จ านวน ชดุ 11 10,450,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 159,572,100              

การออกใบส าคญั 1,080,000                 

งบลงทนุ 1,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,080,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 6 จ.ชลบุรี แห่ง 4 1,080,000                    

การน าร่องเรือ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง อาคารที่พกัเวรเจา้

พนกังานน าร่อง ส านกังานน าร่องศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 155,492,100              

งบลงทนุ 155,492,100              

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือกูภ้ยัความเร็วสูง สสีม้ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 6 จ.

ชลบุรี จ านวน ล า 1 7,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,492,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 148,492,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและจดัหาระบบตรวจการณ์ชายฝัง่อ่าวไทย

ตอนบน (VTS ระยะที่ 2) แห่ง 0 148,492,100                 

กรมการขนส่งทางบก 3,184,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,814,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,814,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอบางละมงุ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,414,000                 

งบลงทนุ 1,414,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,414,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,414,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 658,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี สาขาอ าเภอหนอง

ใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 756,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 
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ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 4,883,777,900            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 4,243,544,000            

โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 4,243,544,000            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 4,243,544,000            

งบลงทนุ 4,243,544,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,243,544,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,923,687,000               

รายการระดบัที1่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขน าไร่และ

แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - แยกหนองบอน จ. กม. 8.7 480,090,000                 

รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขน าไร่

และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - แยกหนองบอน

 ตอน 1 จ.ชลบุรี จ.ระยอง กม. 8.7 247,596,000                 

รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขน าไร่

และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - แยกหนองบอน กม. 8 232,494,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นบงึ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยก

หนองปรือ) รวมสะพานขา้มแยกหนองชาก จ.ชลบุรี กม. 12.3 418,438,000                 

รายการระดบัที1่: สาย ต.หนองชาก - อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี กม. 7.336 447,318,000                 

รายการระดบัที2่: สาย ต.หนองชาก - อ.พนสันิคม ตอน 1 จ.ชลบุรี กม. 7.336 242,300,000                 

รายการระดบัที2่: สาย ต.หนองชาก - อ.พนสันิคม ตอน 2 จ.ชลบุรี กม. 9.4 205,018,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเขา้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ท่าเรือจกุเสมด็ จ. กม. 7.763 216,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายกระทงิลาย - ระยอง ตอน แยกกระทงิลาย - ทาง

แยกต่างระดบัโป่ง (ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7) จ.ชลบุรี กม. 6.9 170,084,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแยกนิคมอตุสาหกรรมบ่อวนิ/อสีเทริน์ซบีอรด์/

อมตะซติี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,087,757,000               

รายการระดบัที1่: ทางลอดทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัทาง

หลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบา้น กม.10) จ. แห่ง 1 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทาง

หลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี  จ.ระยอง กม. 14.487 160,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี กม. 11.858 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.สตัหบี - อ.บา้นฉาง  จ.ชลบุรี  จ.ระยอง กม. 10.141 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.พนสันิคม - บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี กม. 12.135 114,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดบัมาบเอยีง จ. กม. 11.739 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายต่างระดบัมาบเอยีง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 

(แยกหนองปรือ) จ.ชลบุรี กม. 18.789 180,000,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหา

การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงขา่ยทางหลวงขา้งเคียงช่วง 

จดุตดัจดุสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จดุตดัทางหลวงหมายเลข 36 โครงการ 0 44,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 275,857,000                 



32 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการรื้อยา้ยสาธารณูปโภค สายทางเขา้ท่า

อากาศยานอู่ตะเภา - ท่าเรือจกุเสมด็ รายการ 0 275,857,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 203,598,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 12,500,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขานอ้ย จ. แห่ง 1 12,500,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว จ. กม. 1.36 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 166,098,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 120,000,000              

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางคู่ขนานทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สาย ชลบุรี -

 พทัยา ตอน ต่างระดบับางพระ - ต่างระดบัหนองขาม จ.ชลบุรี กม. 21 120,000,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 46,098,000                

งบลงทนุ 46,098,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,098,000                   

ค่าที่ดนิ 46,098,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 14 จ.ชลบุรี สายทาง 5 46,098,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 419,935,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 21,120,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 21,120,000                

งบลงทนุ 21,120,000                

ครุภณัฑ์ 2,620,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,620,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแบ่งตวัอยา่ง (Sample Spliter) ขนาด 1 น้ิว  จ. เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.ชลบุรี เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  ส านกังานทางหลวงที่ 14 

(ชลบุร)ี จ.ชลบุรี หลงั 1 18,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 319,089,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 311,170,000              

งบลงทนุ 311,170,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 311,170,000                 



33 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 311,170,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 กม. 619 48,100,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กม. 743 52,670,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน หนองไมแ้ดง - ชลบุรี และ 

ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมขุ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หวัไผ่ - ชลบุรี ตอน 2 จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสมด็ - บ่อทอง 

ตอน 1 จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสมด็ - บ่อทอง 

ตอน 2 จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บา้นสวน - หนองรี จ.ชลบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง ตอน 1 จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง ตอน 4 จ. แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเขา้

สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว จ.ชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสอืชา้ง - หนองเสอื

ช่อ จ.ชลบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลงัเต่า - หนองเสมด็ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 

1 จ.ชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 

2 จ.ชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พนัเสด็จนอก - หนองปรือ

 ตอน 1 จ.ชลบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง 

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขานอ้ย ตอน 1 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดบัคีรี - พทัยา

 ตอน 1 จ.ชลบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง 

ตอน 2 จ.ชลบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3701 

ตอน ทางต่างระดบัคีรี - พทัยา จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 7,919,000                 

งบลงทนุ 7,919,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,069,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,069,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัศรีราชา (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบ WIM สถานีตรวจสอบน า้หนกัชลบุรี 

(ขาเขา้) จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ชลบุรี  (ขาเขา้) จ.ชลบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 79,726,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 63,300,000                

งบลงทนุ 63,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 63,300,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หวัไผ่ - ชลบุรี ตอน 1 แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หวัไผ่ - ชลบุรี ตอน 3 แห่ง 3 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลงัเต่า - หนอง

เสมด็ ตอน 3 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรือ - เนินโมก 

ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง

 ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง

 ตอน 4 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง

 และสายทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี จ. ชลบุรี แห่ง 3 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองปรือ - คลองเขต แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บา้นเก่า - พานทอง 

ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี 

ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี 

ตอน 3 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบุรี 

ตอน 5 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง จ. ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเกบ็น า้

หนองคอ้ ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน เขานอ้ย - หนองเสอื

ชา้ง ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน เขานอ้ย - หนองเสอื

ชา้ง ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สตัหบี - หว้ยใหญ่ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สตัหบี - หว้ยใหญ่ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สตัหบี - หว้ยใหญ่ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สตัหบี - หว้ยใหญ่ 

ตอน 4 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หว้ยใหญ่ - พนัเสด็จ

นอก ตอน 3 จ. ชลบุรี แห่ง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หว้ยใหญ่ - พนัเสด็จ

นอก ตอน 6 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

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.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 14,080,000                

งบลงทนุ 14,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,080,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,080,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว 

ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน หนองไมแ้ดง - ชลบุรี 

ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน หนองไมแ้ดง - ชลบุรี 

ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรือ - เนินโมก 

ตอน 2 จ. ชลบุรี แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว 

ตอน 1 จ. ชลบุรี แห่ง 1 4,800,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,700,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองรี - หนองปรือ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองรี - หนองปรือ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองรี - หนองปรือ 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองรี - หนองปรือ 

ตอน 5 จ. ชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 1,313,200,500            

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 44,132,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 44,132,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 44,132,000                

งบลงทนุ 44,132,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,132,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 44,132,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี กม. 6 13,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กม. 19.45 31,032,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 386,481,000              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 386,481,000              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 386,481,000              

งบลงทนุ 386,481,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 386,481,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 366,894,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - 

ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) กม. 2.77 80,699,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - 

ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 2) กม. 2.2 148,318,600                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - 

ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) กม. 2.7 103,668,900                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - 

ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) กม. 2.9 34,206,900                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 19,587,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย ชบ.3023 

แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บา้นบงึ จ.ชลบุรี 0 9,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวง

หมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอน 0 9,807,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 327,418,000              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 141,200,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 141,200,000              

งบลงทนุ 141,200,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,200,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 141,200,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.วงัรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กม. 0.98 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - บ.หนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี กม. 1.97 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.7 - บ.โป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี กม. 2 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กม. 1.3 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3574 - บ.เฉลมิลาภ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กม. 1.8 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.7 - บ.ทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กม. 1.3 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ. กม. 1.8 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3241 - อ่างเกบ็น า้หนองคอ้ อ.ศรีราชา กม. 1 9,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร 

อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี กม. 1.5 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - บ.หนองคลา้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กม. 1.1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3144 - สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว อ.ศรีราชา กม. 1.85 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองใหญ่ อ.บ่อทอง จ. กม. 2 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองโค อ.บ่อทอง จ. กม. 1.8 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผ่แกว้ อ.หนอง

ใหญ่ จ.ชลบุรี กม. 1.34 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองยาง อ.บ่อทอง จ. กม. 1.2 7,000,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 93,478,000                

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 93,478,000                

งบลงทนุ 93,478,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,478,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 91,001,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชือ่ม ทล.3138 ต.

เขาคนัทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 91,001,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,477,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มแยกบน

ถนน ทช.ชบ.3027 เชือ่ม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 0 2,477,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 32,000,000                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 32,000,000                

งบลงทนุ 32,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย ค1 ผงัเมอืงรวม

เมอืงบา้นบงึ จ.ชลบุรี 0 32,000,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 40,440,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 40,440,000                

งบลงทนุ 40,440,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,440,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,440,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 315 - บา้นไร่ อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.3059 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นหวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.5100 แยก ถนน 

อบต.เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพูด อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบุรี แห่ง 2 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4098 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3241 - อ่างเกบ็น า้หนองคอ้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.5108 แยกทาง

หลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 5,640,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.4082 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ชบ.1008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 3 9,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 20,300,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 20,300,000                

งบลงทนุ 20,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชบ.5020 แยก

ทางหลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชบ.3101 แยก

ทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหนองผกัหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชบ.3107 แยก

ทางหลวงหมายเลข 331 - อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชบ.3057 แยก

ทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นชากสมอ อ.บา้นบงึ, เมอืง จ.ชลบุรี แห่ง 1 8,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 125,000,000              

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 53,000,000                

พฒันาเสน้ทางสนบัสนุนพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 53,000,000                

งบลงทนุ 53,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย ชบ.5100 แยกถนน อบต.เขาไมแ้กว้ - 

บา้นขามะพูด อ.บางละมงุ, พฒันานิคม จ.ชลบุรี กม. 3.87 50,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัย ์โครงการก่อสรา้ง

ทางต่างระดบัตดัผ่านทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนเลีย่งเมอืงชลบุร)ี ตามแนว

ถนนสายบา้นสวน - หนองขา้งคอก ม.1, 4 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืง จ.ชลบุรี 0 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชายทะเลนานาชาตภิาคตะวนัออก 72,000,000                

พฒันาเสน้ทางส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชายทะเล 72,000,000                

งบลงทนุ 72,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย ชบ.4013 แยก ทล.3241 - บา้นสามแยก

 อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี กม. 12 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.331 - วดัญาณสงัวราราม อ.

บางละมงุ จ.ชลบุรี กม. 5 22,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 355,269,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 29,859,600                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนิดาด แห่งที่ 1 อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี ม. 30 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนิดาด แห่งที่ 2 อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี ม. 30 5,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 19,859,600                

งบลงทนุ 19,859,600                
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ครุภณัฑ์ 3,893,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทชลบุรี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี 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 3 (ชลบุร)ี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,110,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวล

หยาบ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,966,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงซอ่มเครื่องจกัรกล ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี แห่ง 1 8,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,166,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง แห่ง 1 4,226,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทบางละมงุ แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทบ่อทอง แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทเฉลมิบูรพาชลทศิ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี แห่ง 1 980,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 248,510,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 248,510,000              

งบลงทนุ 248,510,000              
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ครุภณัฑ์ 5,290,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,290,000                    

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

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี คนั 1 1,990,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 243,220,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 243,220,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - 

บา้นโป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นเขาชจีรรย ์อ.สตัหบี จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - 

บา้นโป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - 

บา้นทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - วดัญาณสงัวราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นท่าจาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นหนองคลา้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 

3401 - บา้นหนองน า้ขาว อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นหวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3107 แยกทางหลวงหมายเลข 351

 - อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5054 แยกทางหลวงชนบท ชบ.

4017 - บา้นคลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5103 แยกทางหลวงชนบท ชบ.

3007 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 

3574 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 

3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 

3245 - บา้นศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.2081 แยกทางหลวงหมายเลข 36 -

 บา้นบงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4094 แยกทางหลวงหมายเลข 

3240 - บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.4098 แยกทางหลวงหมายเลข 

3241 - อ่างเกบ็น า้หนองคอ้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นหวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5010 แยกทางหลวงชนบท ชบ.

3002 - บา้นเขาชจีรรย ์อ.สตัหบี จ.ชลบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5021 แยกทางหลวงชนบท ชบ.

4017 - บา้นวงัรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชบ.5108 แยกทางหลวงชนบท ชบ.

4017 - บา้นคลองยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.1073 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บา้น

หนองกระเสริม อ.เมอืง จ.ชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้น

ระเวงิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กม. 3.3 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้น

กระบกคู่ อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.4090 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้น

เขาพริก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี กม. 582 33,060,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 76,899,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 75,273,000                

งบลงทนุ 75,273,000                

ครุภณัฑ์ 8,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจชัง่พรอ้มระบบวเิคราะหน์ า้หนกับรรทุก

ยานพาหนะใตส้ะพาน ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี ชดุ 1 8,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,773,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 66,773,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บา้นปาก

ร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้น

คลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ ส านกังานทางหลวงชนบท

ที่ 3 (ชลบุร)ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี แห่ง 1 2,953,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นท่าจาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3101 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นหนองผกัหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3107 แยกทาง

หลวงหมายเลข 331 - อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5020 แยกทาง

หลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นคลองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4105 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองยายหมาด อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5021 แยกทาง

หลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นวงัรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.2081 แยกทาง

หลวงหมายเลข 36 - บา้นบงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5100 แยก ถนน

 อบต.เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพูด อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 7 - บา้นปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 331 - บา้นระเวงิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3086 แยกทาง

หลวงหมายเลข 331 - บา้นโพธิ์ส  าเภา อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3245 - บา้นกระบกคู่ อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.4082 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 7 - บา้นทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.5100 แยก ถนน

 อบต.เขาไมแ้กว้ - บา้นเขามะพูด อ.บางละมงุ, นิคมพฒันา จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 7 - บา้นโป่งสะเกด็ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.3002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 331 - วดัญาณสงัวราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชบ.1032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 7 - บา้นปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,560,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุร)ี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทชลบุรี แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 74,900,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,000,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

3107 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - อ่างเกบ็น า้คลองหลวงรชัชโลทร อ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

4064 แยกทางหลวงหมายเลข 3574 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ แห่ง 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

4090 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นเขาพริก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

4094 แยกทางหลวงหมายเลข 3240 - บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชบ.

4105 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บา้นหนองยายหมาด อ.เกาะจนัทร ์จ. แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,300,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,300,000                

งบลงทนุ 13,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นหนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3057 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นชากสมอ อ.เมอืง จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3061 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นหว้ยมะระ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3083 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นเฉลมิลาภ อ.ศรีราชา, หนองใหญ่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3102 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ อ.พนสันิคม, เกาะจนัทร ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

3104 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บา้นนาวงัหนิ อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ชบ.

4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 19,800,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 19,800,000                

งบลงทนุ 19,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.3102 แยกทาง

หลวงหมายเลข 331 - บา้นโป่งหนิ อ.พนสันิคม, เกาะจนัทร ์จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.4017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3340 - บา้นเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.4082 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3401 - บา้นคลองพลู อ.บา้นบงึ, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.4094 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3240 - บา้นโรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.4095 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3240 - อ่างเกบ็น า้มาบประชนั อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ชบ.5021 แยกทาง

หลวงชนบท ชบ.4017 - บา้นวงัรี อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 2,600,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,800,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,800,000                 

งบลงทนุ 5,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ชบ.4084 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3245 - บา้นศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 2 5,800,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 14,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทางหลวง

หมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ชบ.4090 แยกทางหลวง

หมายเลข 3245 - บา้นเขาพริก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แห่ง 1 4,100,000                    

ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 9,275,000                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 9,275,000                 

โครงการศึกษาการจดัท าแผนแมบ่ทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุี ระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 9,275,000                 

ศึกษาการจดัท าแผนแมบ่ทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบรุี

 ระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 9,275,000                 

งบลงทนุ 9,275,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,275,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,275,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาจดัท าแผนแม่บทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ

กลุม่จงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบุรี ระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี เรื่อง 1 9,275,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 92,761,500                

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 24,308,600                

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 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

งบลงทนุ 4,525,000                 

ครุภณัฑ์ 4,525,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Spectrophotometer แบบเคลือ่นที่ส  าหรบั

ตรวจวดัโลหะหนกั ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอ เครื่อง 1 700,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้เบื้องตน้หลายพารามเิตอร ์

(Multiprobe) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งน า้ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าซโีอดแีละบโีอดแีบบเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและประมวลผลขอ้มูล ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศแบบพกพาพรอ้ม

ชดุป้องกนัมลพษิ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 850,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 18,283,600                

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 18,283,600                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 18,283,600                

งบลงทนุ 18,283,600                

ครุภณัฑ์ 8,296,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 104,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 72,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,192,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งตะกอน  (centrifuge) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหน์ า้มนัและไขมนั(grease&oil) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหไ์นโตรเจน ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 3,531,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาค

ที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ตวัอยา่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,986,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,986,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 8-9 ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 13  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี งาน 1 9,986,800                    

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 19,211,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,908,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 1,636,800                 

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 7,482,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 7,482,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,482,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัชลบุรี ไร่ 30 7,482,000                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,000                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 151,000                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคตะวนัออก) 151,000                   

งบด าเนินงาน 151,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,152,200                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 9,152,200                 

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเล 7,619,400                 

งบรายจ่ายอื่น 7,619,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม จงัหวดัชลบุรี แท่ง 1020 7,619,400                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 1,532,800                 

งบลงทนุ 1,532,800                 

ครุภณัฑ์ 1,440,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 111 ต าบล

เสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ล  า 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเปลีย่นเครื่องยนตเ์รือทรพัยากรทางทะเลเเละ

ชายฝัง่ 213 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ล  า 1 1,050,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,800                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 92,800                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัชลบุรี กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชลบุรี ไร่ 30 34,800                        

กรมทรพัยากรน า้ 5,500,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,500,000                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 5,500,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ชมุชนจกุเสมด็  หมู่ที่ 2  ต าบลสตั

หบี  อ าเภอสตัหบี  จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 5,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 12,732,900                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,732,900                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 11,007,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 7,075,000                 

งบลงทนุ 7,075,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,075,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,075,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นเขาใหญ่  หมู่ที่ 5 

 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนชมุชนวดัเขาไมแ้กว้  

หมู่ที่ 1 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนทุ่งเหยีงพทิยาคม  หมู่

ที่ 4  ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นบงึ  หมู่ที่ 8  

ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,415,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนชมุชนบา้นบางเสร่  

หมู่ที่ 8  ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทบัรา้ง หมู่ที่ 5 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นมาบกรูด หมู่ที่ 5 

ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัหนองคลา้ หมู่ที่ 10 

ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองเสอืชา้ง (จรุง

ราษฎรพ์ฒันา) หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 1,005,900                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,005,900                 

งบลงทนุ 1,005,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,005,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาวงัแกว้  หมู่ที่ 12 ต าบล

เกาะจนัทร ์ อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองเขนิ  หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไก่เถือ่น  หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 335,300                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมาบประชนับน หมู่ที่ 5 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมาบตาโต ้หมู่ที่ 5 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมาบยายเลยี หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 13,662,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,963,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,693,000                 
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การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,693,000                 

งบลงทนุ 1,693,000                 

ครุภณัฑ์ 1,693,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,693,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 270,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 270,000                   

งบลงทนุ 270,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 270,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัชลบุรี กโิลเมตร 90 270,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,699,300                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 11,699,300                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 10,643,800                

งบลงทนุ 10,643,800                

ครุภณัฑ์ 6,252,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์คลือ่นยา้ยสตัวป่์า ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

จงัหวดัชลบุรี คนั 2 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัชลบุรี คนั 1 2,500,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 252,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่บรรจไุขไ่ด ้70 ฟอง ระบบ Digital (กลบัไข่

อตัโนมตั)ิ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 177,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,391,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,239,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมส านกังานที่ท  าการ ชบ.865 เขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าเขาเขยีว-เขาชมภู่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 193,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัจนัทรแ์ดง ชบ.867 เขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าเขาเขยีว-เขาชมภู่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 199,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ บา้นเริงไพร ชบ.869

 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาเขยีว-เขาชมภู่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 123,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน ระดบั 3-4 (บา้นสนทะเล) เขต

หา้มลา่สตัวป่์าอ่างเกบ็น า้บางพระ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 420,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงนกตระกมุ - ตระกาม สถานี

เพาะเลี้ยงนกน า้บางพระ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 230,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงนก จ านวน 3 กรง สถานี

เพาะเลี้ยงนกน า้บางพระ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 72,300                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,151,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชลบุรี กโิลเมตร 95 488,300                      

รายการระดบัที1่: คอกสตัวร์ ัว้ตาขา่ย 1,000 เมตร จงัหวดัชลบุรี คอก 3 2,663,100                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 94,000                     

งบลงทนุ 94,000                     
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 94,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัชลบุรี ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัชลบุรี ไร่ 100 47,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 961,500                   

งบลงทนุ 961,500                   

ครุภณัฑ์ 961,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 961,500                      

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 20 86,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัชลบุรี ชดุ 15 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 11 27,500                        

กรมป่าไม ้ 17,346,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,578,400                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 9,578,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 6,936,200                 

งบลงทนุ 6,936,200                 

ครุภณัฑ์ 987,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,949,200                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,240,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัชลบุรี แห่ง 4 5,240,800                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 290,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี กลา้ 100000 290,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัชลบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,130,000                 

งบลงทนุ 1,340,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,315,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,315,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี ไร่ 300 1,170,000                    

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัชลบุรี หมู่บา้น 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัชลบุรี หมู่บา้น 10 120,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัชลบุรี ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,579,100                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 2,579,100                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 89,000                     

งบด าเนินงาน 89,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 68,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000                         

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 2,490,100                 

งบด าเนินงาน 1,290,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,290,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 134,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 219,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 510,000                      

งบลงทนุ 730,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 730,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 730,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัชลบุรี กโิลเมตร 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัชลบุรี กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 470,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 6 420,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,189,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 5,189,000                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 853,600                   

งบลงทนุ 853,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 853,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 853,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี กลา้ 60000 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัชลบุรี กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชลบุรี กโิลเมตร 15 77,100                        

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัชลบุรี ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัชลบุรี ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัชลบุรี ไร่ 150 142,500                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,506,400                 

งบลงทนุ 3,506,400                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,506,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,506,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชลบุรี กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัชลบุรี กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชลบุรี กโิลเมตร 55 282,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัชลบุรี ไร่ 4425 2,168,200                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 322,702,400               

กรมอตุนิุยมวทิยา 846,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 846,400                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 846,400                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 846,400                   

งบลงทนุ 846,400                   

ครุภณัฑ์ 846,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาชลบุรี

(กลุม่งานตรวจอากาศเกาะสชีงั) ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาชลบุรี (กลุม่งาน

ตรวจอากาศ)   ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 814,000                      

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลั 321,856,000              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 321,856,000              

โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแหง่อนาคต 321,856,000              โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอท ี(IoT Institute) เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแหง่

อนาคต 321,856,000              

งบอดุหนุน 321,856,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 313,072,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม IoT 1 อ าเภอศรีราชา จงัหวดั อาคาร 1 20,800,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม  IoT 2 อ าเภอศรีราชา จงัหวดั อาคาร 1 272,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าวางระบบโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 20,272,000                   

ค่าควบคุมงาน 8,784,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานอาคารนวตักรรม  IoT 1 อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 624,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานอาคารนวตักรรม  IoT  2 อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 8,160,000                    

กระทรวงพลงังำน 22,111,900                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 176,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 176,800                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 176,800                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 176,800                   

งบลงทนุ 176,800                   

ครุภณัฑ์ 176,800                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 114,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดั

ชลบุรี ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 114,400                      

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ ชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์ที่มค่ีาประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล :

 SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด

แขวน รุ่น High SEER Inverter 18000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 62,400                        

กรมธุรกจิพลงังาน 21,935,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 21,935,100                

การอนุญาต ก ากบั ดูแล ธุรกจิพลงังาน 21,935,100                

ก ากบัคุณภาพ 13,395,200                

งบลงทนุ 13,395,200                

ครุภณัฑ์ 13,395,200                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,395,200                   

รายการระดบัที1่: เครื่องหาปริมาณกรดและคลอไรดใ์นน า้มนัเชื้อเพลงิแบบ

อตัโนมตัิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 599,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาปริมาณน า้แบบปริมาตรในน า้มนัเชื้อเพลงิ ต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสงยูว-ีวสิเิบลิ ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เกบ็กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ขนาด 1 ลติร ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 20 496,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่น า้มนัเชื้อเพลงิแบบ 2 บานประตู ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหาปริมาณเมทลิเอสเตอรแ์ละเอทานอลใน

น า้มนัเชื้อเพลงิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตรกราฟฟ่ีส าหรบัหาเบนซนิและอะโร

มาติกในน า้มนัเชื้อเพลงิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาปริมาณความรอ้นในน า้มนัเชื้อเพลงิ ต าบลทุ่งสุข

ลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,580,000                    

ก ากบัดูแลความปลอดภยัดา้นธุรกจิพลงังาน 5,329,900                 

งบด าเนินงาน 1,976,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,976,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพดา้นวศิวกรรม

ส าหรบัผูป้ฏบิตัิงาน ตามกฎหมายควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ 1 1,976,700                    

งบลงทนุ 3,353,200                 

ครุภณัฑ์ 150,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 150,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกเสยีง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุล  าโพง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่:  ไมโครโฟนไรส้าย ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 27,000                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,203,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,203,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์สถาบนัพฒันาเทคนิคพลงังาน

 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,203,000                    

สนบัสนุนการก ากบัธุรกจิพลงังาน 3,210,000                 

งบลงทนุ 3,210,000                 

ครุภณัฑ์ 3,210,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัระบบการจดัการขอ้มูล

สารสนเทศของหอ้งปฏบิตัิการทดสอบคุณภาพน า้มนัเชื้อเพลงิแบบ 4.0 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 3,210,000                    

กระทรวงพำณิชย์ 5,618,000                 

กรมการคา้ภายใน 5,618,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 5,618,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,618,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,618,000                 

งบลงทนุ 5,618,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,618,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยช์ ัง่ตวงวดัภาค

ตะวนัออก (ชลบุร)ี ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 4,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 818,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการปริมาตร ศูนยช์ ัง่ตวงวดัภาค

ตะวนัออก (ชลบุร)ี ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 618,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงจอดรถ ศูนยช์ ัง่ตวงวดัภาค

ตะวนัออก (ชลบุร)ี ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 200,000                      

กระทรวงมหำดไทย 2,315,280,900            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 14,883,400                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 253,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 253,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 253,100                   

งบรายจ่ายอื่น 253,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 253,100                      

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 13,790,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,790,300                
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สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 9,790,300                 

งบลงทนุ 9,790,300                 

ครุภณัฑ์ 6,153,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,153,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศของวทิยาลยัมหาดไทย 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 6,153,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,636,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,636,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมวทิยาลยัมหาดไทย ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,636,500                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

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 38,746,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 37,774,800                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ด ารงธรรมอ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 36,486,800                

การบริหารงานอ าเภอ 36,486,800                

งบลงทนุ 36,486,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,486,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั คสล. ขนาด 4 ชัน้ อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 14,900,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,588,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 341,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์า้นพกันายอ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 719,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานขา้งศาลาประชาคมอ าเภอพนสันิคม จงัหวดั แห่ง 1 682,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอพนสันิคม จงัหวดั แห่ง 1 364,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาเฉลมิพระเกยีรติ อ าเภอพานทอง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอหนองใหญ่

 จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้อาคารหอประชมุหลงัเก่า อ าเภอหนอง

ใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 858,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 775,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้บริเวณที่วา่การอ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 775,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 971,500                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 971,500                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 971,500                   

งบลงทนุ 971,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 971,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 971,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 2 จงัหวดัชลบุรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 971,500                      

กรมการพฒันาชมุชน 21,995,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,995,000                

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 21,995,000                

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 21,995,000                

งบลงทนุ 21,995,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,995,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,995,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกั 3 ชัน้ ขนาด 34 หอ้ง ณ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 21,995,000                   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,376,500                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,376,500                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,376,500                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,376,500                 

งบลงทนุ 2,376,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,376,500                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,376,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสาริกา หมู่ที่ 6 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบุรี (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 63,536 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,376,500                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 354,659,000              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 16,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 16,000,000                
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ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์ขาชจีรรย ์จงัหวดัชลบุรี ระยะที่ แห่ง 1 16,000,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 184,740,400              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 184,740,400              

พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 184,740,400              

งบลงทนุ 129,240,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,240,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 28,077,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนตามการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 20,077,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)

 ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบุรี พ.ศ.2553 (ส่วนต่อ

ขยายสะพานเลยีบชายทะเลเดมิ) เพือ่เป็นเสน้ทางคมนาคมสายรองของเมอืง

ชลบุรี บรรเทาความแออดัของการจราจรบนถนนสายหลกั แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 101,163,400                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ตามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบุรี เพือ่

ก่อสรา้งสะพานเลยีบชายฝัง่ทะเลช่วงที่ 2 เริ่มจากจดุเชือ่มถนนเขา้โรง

ปรบัปรุงคุณภาพน า้เมอืงชลบุรีถงึถนนมนตเสว ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 101,163,400                 

งบรายจ่ายอื่น 55,500,000                

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนหวักญุแจ - 

หนองไผ่แกว้ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนหนองใหญ่ แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมบริเวณอตุสาหกรรม

และชมุชนแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา จงัหวดั แห่ง 1 17,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 34,292,200                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 34,292,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก 34,292,200                

งบลงทนุ 34,292,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,292,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,292,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเลชายฝัง่อ่าวดงตาล หมู่ที่ 2 

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศกัดิ์ อ  าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี (ระยะ 2) ความ แห่ง 1 34,292,200                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 115,489,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 10,734,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 10,734,900                

งบลงทนุ 10,734,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,734,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,734,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ เทศบาลหนองชาก ต าบลหนองชาก 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,734,900                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 104,754,500              



59 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 104,754,500              

งบลงทนุ 104,754,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,754,500                 

ค่าควบคุมงาน 3,580,900                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,580,900                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 91,173,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนศรีราชา  อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 24,244,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนอ่างศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 66,929,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,137,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 4,137,000                 

บริการดา้นช่าง 4,137,000                 

งบลงทนุ 4,137,000                 

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 787,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,350,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอ แห่ง 1 3,350,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 140,803,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 11 47,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 22 37,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 11 31,900                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบล

บางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 11 99,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 138,243,600              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 6,883,000                 

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,180,000                 

งบอดุหนุน 1,180,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองสาริกา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 40,000

 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปรบัเกลีย่ดนิคนัคลอง หมู่ที่ 4 ต าบลหมอนนาง 

เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,180,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 5,703,000                 

งบอดุหนุน 5,703,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,703,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 5,703,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 6 บา้นเนินสูง ต าบลบ่อกวางทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,351,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งสระแกว้ ต าบลเขาไมแ้กว้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,176,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองขา่ ต าบลหนองเหยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

เหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,176,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,302,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,302,500                 

งบอดุหนุน 2,302,500                 
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,302,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,302,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองงู

เหลอืม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

เกาะจนัทร ์เทศบาลต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาไม ้

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

สะเกด็ เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโป่ง เทศบาลต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

เกตุใหญ่ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุทธาวาส เทศบาลเมอืงหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยใหญ่ เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางละมงุ เทศบาลต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ

ทองราษฎรบ์  ารุง เทศบาลต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นทบัรา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลธาตุทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขาชะ

อาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัสุวรรณารญัญกิาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ 

เทศบาลต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบา้นบงึ (เซดินอ้ย) เทศบาลเมอืงบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัเขาไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลกฏุ

โงง้ เทศบาลต าบลกฏุโงง้ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

พลบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์งาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเซดิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพรหม

รตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

กระรอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสีเ่หลีย่ม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ขยาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทรงธรรม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นตลาดทุ่งเหยีง เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

แกว้ เทศบาลต าบลหวัถนน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองเหยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหยีง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงพนสันิคม เทศบาลเมอืงพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สตัตพงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

นาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ตามขุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคกท่า

เจริญ เทศบาลต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองกะขะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองต าลงึ เทศบาลต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมาบโป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาบโป่ง อ าเภอพาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน

มะพรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองไมแ้ดง เทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

โกรก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรศ์รทัธา เทศบาลเมอืงแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทอ้ง

คุง้ เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบา้นสวน เทศบาลเมอืงบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

พทุธายาคม เทศบาลต าบลบางทราย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวัย

กะปิ เทศบาลต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอ่างศิลา เทศบาลเมอืงอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนบน เทศบาลต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองต าหรุ เทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสุร

ศกัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจกุ

กะเฌอ เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาหนิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองขา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนินแสน

สุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

เนินพยอม เทศบาลนครแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงศรีราชา เทศบาลเมอืงศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางพระ เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางเสร่ เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองจบั

เต่า เทศบาลต าบลเขาชจีรรย ์อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาจอมเทยีน เทศบาลต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นข

ลอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสมสาร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

คนัธมาทน ์เทศบาลต าบลเขตรอดุมศกัดิ์ อ  าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีดรุณา 

เทศบาลเมอืงสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาซก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เสอืชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ใหญ่ศิริธรรม เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

คลองต าหรุ เทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เกาะสชีงั เทศบาลต าบลเกาะสชีงั อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ่อทอง เทศบาลต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 

(องุน่อปุถมัภ)์ เทศบาลเมอืงบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 8,150,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 8,150,000                 

งบอดุหนุน 8,150,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลเมอืงพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั คนั 1 950,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลกฎุโงง้ อ าเภอพนสันิคม คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเกลด็แกว้ อ าเภอสตัหบี คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 120,908,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 102,763,000              

งบอดุหนุน 102,763,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,763,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 102,763,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.44-007 สายบริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะ

จนัทร ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,120 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอ สาย 1 2,517,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.44-008 สายบริเวณถนนสายหนา้ตลาดปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะ

จนัทร ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,870 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอ สาย 1 5,079,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.31-012 สายหนองบอน - ส านกัตอ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง

ชาก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

หนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สาย 1 7,080,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มบ่อพกัคอนกรีต

เสริมเหลก็ และวางท่อระบายน า้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.31-013 

สายหนองเขนิ - หนองส าราญ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองชาก กวา้ง 6 

เมตร ยาว 865 หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ สาย 1 9,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.53-013 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาซก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา

 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม สาย 1 5,219,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.53-005 สายทดตาหนู - คลองเขตต ์หมู่ที่ 2 บา้นโคกเพลาะ ต าบล

โคกเพลาะ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สาย 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.54-006 สายหมอสอ บา้นหมอสอ หมู่ 4 ต าบลท่าขา้ม กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,397 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม

 อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สาย 1 3,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชบ.ถ.69-003 สายหว้ยสนัหลาบบา้นป่า หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเซดิ กวา้ง 5

เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเซดิ

 อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สาย 1 2,020,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และถนนลาดยางแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.87-008 สายออ้มเจริญ

ทองหย ิหมู่ที่ 8 หนองเหยีง เชือ่มต่อกบั หมู่ที่ 8 ต าบลหนองปรือ มี

พื้นที่คอนกรีตรวมไม่นอ้ยกวา่ 6,156 ตารางเมตร และพื้นที่แอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีตรวมไม่นอ้ยกวา่ 1,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 7,284,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฉาบผวิจราจร และแกไ้ขจดุเสีย่ง จดุ

อนัตรายบนทางหลวงทอ้งถิน่ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.26.001 หมู่ที่ 2

 ต าบลบางเสร่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,964 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบาง

เสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี สาย 1 2,170,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต และ

วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.71-012

 สายซอยพลูตาหลวง 5 บา้นเขาตะแบก หมู่ที่ 6 ต าบลพลูตาหลวง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,440 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง สาย 1 5,104,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.71-049 สายมติรยอ์ารี เชือ่ม บา้นหนองหญา้นอ้ย

 หมู่ที่ 7 ต าบลพลูตาหลวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี สาย 1 1,153,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ชบ.ถ.35-013 สาย ท.604 ช่วงที่ 1 ชมุชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6

 ชมุชนมาบยาง ต าบลหนองใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี สาย 1 9,319,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย ท.401 

ชมุชนอ่างแกว้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชน.ถ.35-007 หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง

ใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,170 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ สาย 1 4,380,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.17-002 สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 

ต าบลตะเคียนเตี้ย กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตะเคียนเตี้ย สาย 1 9,592,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสมยางพารา 

ถนนจารุวร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,475 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงพนสั

นิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สาย 1 9,437,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสมยางพารา 

ถนนสุขประยูร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,341 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

พนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สาย 1 8,860,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา สายบางนาง-บางแสม หมู่ที่ 3 ต าบลบางนาง หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 13,764 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางนาง อ าเภอ สาย 1 6,122,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ.47-002 หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชก กวา้ง

 6 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,182 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั สาย 1 567,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 18,145,100                

งบอดุหนุน 18,145,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,145,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,174,100                   
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนบา้นพนัเสด็จใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อวนิ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นหนองชากแงว้ สงักดัเทศบาลต าบล

หว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 7,971,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,588,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,588,400                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 994,200                   

งบลงทนุ 994,200                   

ครุภณัฑ์ 994,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 337,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบาง

ปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 657,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มไมโครโฟน ส านกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 657,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 594,200                   

งบลงทนุ 594,200                   

ครุภณัฑ์ 594,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 594,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบล

บางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 14 224,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบาง

ปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 14 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชลบุรี ต าบลบางปลา

สรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 58,000                        

เมอืงพทัยา 1,741,817,400            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 74,900,000                

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 74,900,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 74,900,000                
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งบอดุหนุน 74,900,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,900,000                   

รายการระดบัที1่: การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะเมอืงพทัยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

รางเบา (Tram way) อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 74,900,000                   

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,666,917,400            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 82,022,100                

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 82,022,100                

งบอดุหนุน 82,022,100                

ค่าใชส้อย 11,057,100                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน คน 0 11,057,100                   

ค่าวสัดุ 70,965,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 7,159,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 43,864,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 7,019,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 12,921,600                   

โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ 80,604,000                

การจ่ายเบี้ยยงัชพีแก่ผูสู้งอายุ 80,604,000                

งบอดุหนุน 80,604,000                

ค่าตอบแทน 80,604,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยผูสู้งอายุ คน 0 80,604,000                   

โครงการเร่งรดัพฒันาประสทิธภิาพแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเมอืงพทัยา 15,000,000                

การป้องกนัและเฝ้าระวงัและการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 15,000,000                

งบอดุหนุน 15,000,000                

ค่าใชส้อย 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติดเมอืงพทัยา รายการ 0 15,000,000                   

โครงการสนบัสนุนการเสริมสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพ 14,918,400                

การจ่ายเบี้ยยงัชพีแก่ผูพ้กิาร 14,918,400                

งบอดุหนุน 14,918,400                

ค่าตอบแทน 14,918,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยความพกิาร คน 0 14,918,400                   

โครงการสนบัสนุนการเขา้ถงึระบบบริการสุขภาพของครูบ านาญ พนกังานครูและภารโรง

เมอืงพทัยา 16,000,000                

เงนิอดุหนุนค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัครูบ านาญ พนกังานครูและภารโรงเมอืงพทัยา 16,000,000                

งบอดุหนุน 16,000,000                

ค่าตอบแทน 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัครูบ านาญ พนกังานครูและภาร

โรงเมอืงพทัยา คน 0 16,000,000                   

โครงการสนบัสนุนการเสริมสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ 2,304,000                 

สนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยผูป่้วยเอดส์ 2,304,000                 

งบอดุหนุน 2,304,000                 

ค่าตอบแทน 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยผูป่้วยเอดส์ คน 0 2,304,000                    
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โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 31,815,000                

เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 31,815,000                

งบอดุหนุน 31,815,000                

ค่าวสัดุ 31,815,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารเสริม(นมโรงเรียน) 0 31,815,000                   

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั 62,592,000                

เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 62,592,000                

งบอดุหนุน 62,592,000                

ค่าวสัดุ 62,592,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารกลางวนั 0 62,592,000                   

โครงการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 348,430,000              

การพฒันาสิ่งแวดลอ้มใหม้คุีณภาพ 348,430,000              

งบอดุหนุน 348,430,000              

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 238,430,000                 

รายการระดบัที1่: การจดัหาเครื่องจกัรและอปุกรณ์ในระบบบ าบดัน า้เสยี 

พื้นที่พทัยาและนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 176,000,000                 

รายการระดบัที1่: การเพิม่ประสทิธภิาพฝ่ายบริการรกัษาความสะอาดและสิง่

ปฏกูิล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 22,740,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัขนถา่ยขยะมูลฝอย เกาะลา้น เมอืงพทัยา 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 39,690,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งท่อรวบรวมน า้เสยีและระบายน า้ฝน ถนน

สวา่งฟ้า ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 110,000,000                 

โครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ดัท  าเพือ่การคมนาคม 311,814,200              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 311,814,200              

งบอดุหนุน 311,814,200              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 311,814,200                 

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งระบบระบายน า้และรวบรวมน า้เสยี พื้นที่เขา

พระต าหนกั อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 26,889,200                   

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมชายหาดพทัยา อ าเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 105,000,000                 

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งระบบระบายน า้ฝน ถนนพทัยาสายสอง (แยก

ทางขึ้นเขาพระต าหนกัถงึคลองพทัยาใต)้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาและอ านวยความปลอดภยัทางการจราจร

เสน้ทางสู่แหลง่ท่องเที่ยวบนเกาะลา้น เมอืงพทัยา อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งท่อระบายน า้ฝน ชมุชนบา้นชยัพฤกษ ์อ าเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบุรี (ขา้งเลคแลนดว์อรเ์ตอรส์ก)ี แห่ง 1 52,525,000                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงผวิจราจรถนนจอมเทยีนสายสองและบริเวณ

พื้นที่ใกลเ้คียง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี พื้นที่ประมาณ 59,941 ตาราง

เมตร พรอ้มจดัท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสญัลกัษณ์ แห่ง 1 80,000,000                   

บริการดา้นคุณภาพชวีติทีป่ระชาชนไดร้บั 335,076,100              

การบริการดา้นคุณภาพชวีติ 335,076,100              

งบอดุหนุน 335,076,100              

ค่าใชส้อย 265,739,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การบริหารและการด าเนินงานโรงพยาบาล รายการ 0 170,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินงานศูนยแ์พทยช์มุชนเกาะลา้น เมอืงพทัยา รายการ 0 31,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมขดีความสามารถระบบรกัษาความ

ปลอดภยัและการกูภ้ยัชายฝัง่ระยะที่ 7 รายการ 0 44,739,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่ดูแลความปลอดภยัใหก้บัประชาชนและ

นกัท่องเที่ยวบริเวณท่าเทยีบเรือเมอืงพทัยา รายการ 0 20,000,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: การจดัหาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบสายน าสญัญาณใย

แกว้น าแสงแบบฝงัใตด้นิ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี งาน 1 22,500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,836,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล สนามกฬีาภาคตะวนัออก เมอืง

พทัยา ระยะที่ 3 จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 46,836,900                   

นกัเรียนในพื้นทีเ่มอืงพทัยาไดร้บัการศึกษา 107,948,000              

การจดัการศึกษา 107,948,000              

งบอดุหนุน 107,948,000              

ค่าตอบแทน 36,527,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทน 0 36,527,900                   

ค่าใชส้อย 6,806,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 5,506,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่เยาวชน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดักจิกรรมเยาวชนสมัพนัธเ์พือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดักจิกรรมรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพติด 0 1,000,000                    

ค่าวสัดุ 572,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องนุ่งห่ม 0 118,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 454,700                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 18,041,200                   

รายการระดบัที1่: การจดัหาเครื่องเลน่พฒันาการเด็กปฐมวยั ชดุ 10 18,041,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมศูนยเ์ยาวชนเมอืงพทัยา แห่ง 1 46,000,000                   

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 258,393,600              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรทางการศึกษา 258,393,600              

งบอดุหนุน 258,393,600              

เงนิเดอืน 212,541,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืนบุคลากรทางการศึกษา คน 0 212,541,700                 

ค่าจา้งประจ า 1,868,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งประจ าบุคลากรทางการศึกษา คน 0 1,868,300                    

ค่าตอบแทน 43,983,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิบ าเหน็จบ านาญ เงนิทดแทน เงนิช่วยค่าครองชพี เงนิ

ช่วยเหลอืพเิศษครูบ านาญ พนกังานครูและภารโรงเมอืงพทัยา คน 0 41,583,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร ครูบ านาญ พนกังานครูและ

ภารโรงเมอืงพทัยา 0 2,400,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 35,810,800                

กรมบงัคบัคดี 17,515,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 17,515,000                

การบงัคบัคดี 17,515,000                

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 17,515,000                

งบลงทนุ 17,515,000                



72 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,515,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,515,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั และบา้นพกัขา้ราชการระดบั 

7-8 ส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 17,515,000                   

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 1,511,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,511,000                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 201,200                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 201,200                   

งบลงทนุ 201,200                   

ครุภณัฑ์ 201,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 101,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบล

หนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอ ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 8,800                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัชลบุรี  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 1,309,800                 

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 1,309,800                 

งบลงทนุ 1,309,800                 

ครุภณัฑ์ 1,309,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 292,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ 

ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 5 36,500                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ 

 ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 100 80,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

บา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ ใบ 5 54,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  

ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

บา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 11 88,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอ

บา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอิ

รุณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอ

บา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 50 กโิลวตัต ์ศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 172,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

บา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 97,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัโฮดรอลกิส ์ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

บา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแกส๊อตัโนมตัิ   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 10,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัท่อกลม  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

บา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 5,600                         
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รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนบา้นบงึ  ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 6,900                         

กรมราชทณัฑ์ 12,984,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,037,200                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 7,037,200                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 7,037,200                 

งบลงทนุ 7,037,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,037,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,214,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าพเิศษพทัยา  ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ หลงั 1 5,214,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,823,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีเรือนจ าพเิศษพทัยา  ต าบล

หนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,823,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 5,947,600                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 5,159,400                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 5,159,400                 

งบลงทนุ 5,159,400                 

ครุภณัฑ์ 5,159,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,887,400                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง ทณัฑ

สถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 300 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 3 24,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  ทณัฑ

สถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ทณัฑ

สถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใบ 11 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี เรือนจ ากลางชลบุรี หมู่ที่ 4

 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 90,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี เรือนจ ากลางชลบุรี หมู่ที่ 4

 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 153,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 7 15,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก แบบมพีนกัพงิ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 50 16,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 29 37,700                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงคพ์รอ้มเกา้อี้  เรือนจ ากลางชลบุรี หมู่ที่ 4

 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 127,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็เกบ็แฟ้มสนักวา้ง 4 ชัน้ 32 ช่อง ทณัฑ

สถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 10,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

เรือนจ ากลางชลบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 181,000                      

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

สถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กะทะสแตนเลส  ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใบ 4 114,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 946,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 15 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

เรือนจ ากลางชลบุรี  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 30 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต์

 ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต ์

เรือนจ ากลางชลบุรี  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์เรือนจ ากลางชลบุรี  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 15 กโิลวตัต ์ทณัฑสถานหญงิ

ชลบุรี  ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 36 น้ิว พรอ้มติดต ัง้ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี 

 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 10 29,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 30 33,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งสญัญาณกระจายเสยีง เรือนจ ากลางชลบุรี  

ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 145,000                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 788,200                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 788,200                   

งบลงทนุ 788,200                   

ครุภณัฑ์ 636,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอร ์ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบางปลา

สรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 100 70,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 320,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 20 320,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 246,900                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วารสารแบบ 1 หนา้ 1 ช่อง ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 13,400                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วารสารแบบ 1 หนา้ 3 ช่อง ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 3 34,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วารสารแบบ2 หนา้ 3 ช่อง ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 3 50,700                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วารสารแบบ2 หนา้ 3 ช่อง เรือนจ ากลางชลบุรี  ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 4 136,000                      

รายการระดบัที1่: เคารเ์ตอรบ์ริการยมืหนงัสอืแบบ 2 ตอน ทณัฑสถานหญงิ

ชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 9,300                         

รายการระดบัที1่: บนัไดช่วยหยบิหนงัสอื ทณัฑสถานหญงิชลบุรี  ต าบลบาง

ปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 3,300                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 151,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็วสัดุการศึกษา เรือนจ ากลางชลบุรี  ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 151,300                      

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 3,800,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,800,000                 

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 3,800,000                 

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ครุภณัฑ์ 3,800,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าอตัโนมตัิ (UPS) ขนาดไม่ต า่กวา่ 60 

KVA และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดไม่ต า่กวา่ 165 KVA ต าบล

เสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,800,000                    

กระทรวงแรงงำน 5,079,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 143,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 143,300                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 143,300                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 143,300                   

งบลงทนุ 143,300                   

ครุภณัฑ์ 143,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 143,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 120,600                      
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กรมการจดัหางาน 2,927,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,270,700                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 140,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 34,000                     

งบด าเนินงาน 34,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 9,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,800                         

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                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,515,700                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,515,700                 

งบด าเนินงาน 1,515,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,418,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 67,300                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 67,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,100                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 228,800                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 228,800                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 228,800                   

งบลงทนุ 228,800                   

ครุภณัฑ์ 228,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 228,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ส านกังานจดัหางาน

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 8 228,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 428,300                   

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 371,700                   

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 358,200                   

งบด าเนินงาน 358,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 355,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 352,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,004,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,004,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,004,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,004,000                 

งบลงทนุ 1,004,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,004,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,004,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูง  ต าบล

หนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,004,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,004,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,004,100                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,004,100                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 9,400                      

งบลงทนุ 9,400                      

ครุภณัฑ์ 9,400                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ของ ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงาน

เขต 2 (ชลบุร)ี  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัชลบุรี  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 814,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 180,700                   

งบลงทนุ 180,700                   

ครุภณัฑ์ 180,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,700                      
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชลบุรี  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 2 (ชลบุร)ี  ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 47,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 20,633,300                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 633,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 633,300                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 633,300                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 469,200                   

งบลงทนุ 469,200                   

ครุภณัฑ์ 469,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 406,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 33,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 20 160,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 33,000                        
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ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 164,100                   

งบลงทนุ 164,100                   

ครุภณัฑ์ 164,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 164,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  

ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 3 23,100                        

กรมศิลปากร 20,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 20,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพภูมทิศันพ์ระจฑุาธุชราชฐาน ต าบลท่าเทววงษ ์

อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 847,188,600               

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 847,188,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 34,538,600                

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันากลุ่มอตุสาหกรรมอวกาศและการบนิ 14,064,000                

วจิยัและนวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรมอวกาศและการบนิ 14,064,000                

งบอดุหนุน 14,064,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,064,000                   

รายการระดบัที1่: การจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบมาตรฐานและผลติภณัฑ ์

Aerospace ระยะที่ 2 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ศูนย์ 1 7,176,000                    

รายการระดบัที1่: การวจิยัและพฒันาอปุกรณ์ของระบบสือ่สารดาวเทยีม

ภาคพื้นดนิยา่นความถีย่า่นเอสแบนด ์(S-band) ระยะที่ 2 ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 3,088,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาเครื่องมอืวางแผนและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ถา่ยภาพ ระยะที่ 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 3,800,000                    

โครงการพฒันาดาวเทยีมวจิยัอวกาศ 20,474,600                

พฒันาดาวเทยีมวจิยัอวกาศ 20,474,600                

งบอดุหนุน 20,474,600                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,474,600                   

รายการระดบัที1่: การพฒันาดาวเทยีมวจิยัอวกาศ (Consortium) ระยะที่ 2

 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รอ้ยละ 30 20,474,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 812,650,000              

โครงการระบบดาวเทยีมส ารวจเพือ่การพฒันา (THEOS-2) 792,650,000              

การพฒันาระบบดาวเทยีมส ารวจเพือ่การพฒันา 792,650,000              

งบอดุหนุน 792,650,000              

ค่าใชส้อย 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการและส่งเสริมผูป้ระกอบการ 0 25,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 25,920,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เครื่องมอืส าหรบัอาคารประกอบและทดสอบ

ดาวเทยีม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 25,920,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 738,840,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาระบบภาคพื้นดนิ ระบบผลติ ระบบประยกุต์

และบริการ  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 738,840,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารประกอบและทดสอบดาวเทยีม  ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อาคาร 1 2,890,000                    

โครงการพฒันาระบบการตดัสนิใจและบริหารเชงิพื้นทีแ่บบองคร์วมในระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก 20,000,000                

การพฒันาระบบการตดัสนิใจและบริหารเชงิพื้นทีแ่บบองคร์วมในระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก 20,000,000                

งบอดุหนุน 20,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบการตดัสนิใจและบริหารเชงิพื้นที่

แบบองคร์วมในระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ระบบ 0 20,000,000                   

กระทรวงศึกษำธิกำร 6,294,756,694            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 1,423,780,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 929,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 929,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 929,200                   

งบรายจ่ายอื่น 929,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 929,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 170,065,700              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 170,065,700              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 57,084,500                

งบอดุหนุน 57,084,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,084,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 41,632,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 15,452,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 112,981,200              

งบอดุหนุน 112,981,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 112,981,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 87,125,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 25,856,000                   
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,182,572,300            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,182,572,300            

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 29,578,100                

งบอดุหนุน 29,578,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,578,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,771,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,937,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 19,868,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 1,152,994,200            

งบอดุหนุน 1,152,994,200            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,152,994,200               

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 988,348,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 53,510,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 32,044,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 30,726,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 48,364,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 69,685,600                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,058,100                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,058,100                 

งบลงทนุ 4,058,100                 

ครุภณัฑ์ 2,427,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,857,400                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานส าหรบัผูบ้ริหาร พรอ้มกระจก{{LF}}ขนาด 

180x85x76 ซม. ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ ตวั 2 43,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบล

หนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 17,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ฟตุ พรอ้มกระจก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 10 39,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ขนาด 80x60x75 ซม. ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดชัลบุรี ตวั 15 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก 5 ที่น ัง่ (ส าหรบัหอ้งประชมุ) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่:  โตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็เอกสารเหลก็ บนบานเลือ่นกระจก ลา่งบานเลือ่น

ทบึ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 5 40,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุต่อโคง้ (ส าหรบัผูป้ระชมุ 50 คน) และที่น ัง่ฝ่าย

เลขานุการ จ านวน 5 ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประธานการประชมุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ และฝ่ายเลขานุการ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 30 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9

 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9

 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้ง (พารต์ิช ัน่) ยาว 15 เมตร สูง 1.5 เมตร

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  ต าบลหนองไมแ้ดง

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  ต าบลหนองไมแ้ดง

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  ต าบลหนองไมแ้ดง

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ 15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีส านกังานศึกษาธกิารภาค

 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 61,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่:  ผา้ม่านพรอ้มติดต ัง้ กวา้ง 20 เมตร สูง 1.5 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  ต าบลหนองไมแ้ดง

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เมตร 40 16,000                        

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านพรอ้มติดต ัง้ กวา้ง 15 เมตร สูง 2.5 เมตร

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9  ต าบลหนองไมแ้ดง

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เมตร 30 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 458,100                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องฉายขา้มศีรษะ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,631,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 280,000                      

รายการระดบัที1่: หลงัคาจอดรถขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 22 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9   ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั รายการ 1 280,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 471,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ชัน้ 2 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9   ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั รายการ 1 321,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งประชมุช ัน้ 2 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 

   ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 150,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 880,000                      
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รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ชลบุรี   ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเปลีย่นท่อประปาจากแทง้คพ์กัน า้ถงึส านกังาน

และบา้นพกัผูบ้ริหารและบา้นพกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9   ต าบลหนอง

ไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 80,000                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 932,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 932,300                   

งบลงทนุ 932,300                   

ครุภณัฑ์ 932,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 932,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ชลบุรี ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9

 ชลบุรี ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัขลบุรี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9 ชลบุรี ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9

 ชลบุรี ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 64,375,100                

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 64,375,100                

งบอดุหนุน 64,375,100                

ค่าวสัดุ 800,800                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาและส่งเสริมประสทิธภิาพการ

ใหบ้ริการอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ ผนื 12 800,800                      

รายการระดบัที2่: ผา้ห่มนวม ขนาด 6 ฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 12 19,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุผา้ห่มนวม ขนาด 3.5 ฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 312 312,000                      

รายการระดบัที2่: หมอนหนุนศีรษะใยสงัเคราะห ์ขนาด 19 x 29 น้ิว 

อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา 

ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ ใบ 216 97,200                        

รายการระดบัที2่: ปลอกหมอน อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 432 43,200                        

รายการระดบัที2่: ผา้เช็ดตวั ขนาด 30 x 60 น้ิว อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 300 90,000                        

รายการระดบัที2่: ผา้ปูที่นอนขนาด 6 ฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 8 4,800                         

รายการระดบัที2่: ผา้ปูที่นอนขนาด 3.5 ฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 416 166,400                      

รายการระดบัที2่: ผา้ปูโตะ๊อาหาร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 100 23,000                        

รายการระดบัที2่: ผา้ปูโตะ๊หอ้งประชมุ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ 

และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผนื 250 45,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,369,500                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ไม ้อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิ

พระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคาร

ประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 100 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟารบัแขก 6 ที่น ัง่ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหาร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 8 160,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคาร

ประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 15 90,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 0.80 x 1.50 เมตร อาคารส านกังาน

ลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะ

ลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ตวั 55 440,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ลอ้เลือ่นมพีนกัพงิ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 40 120,000                      



88 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊เอนกประสงคข์าพบัเกบ็ได ้อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 50 140,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลมเอนกประสงคข์าโครเมยีม อาคารส านกังาน

ลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะ

ลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ตวั 20 64,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้จดัเลี้ยงเบาะหุม้หนงัเทยีมขาโครเมยีม อาคาร

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของ

คณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา ตวั 200 260,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้จดัเลี้ยงเบาะหุม้หนงัเทยีมขาโครเมยีม อาคาร

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของ

คณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา ตวั 240 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคาร

ประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคาร

ประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 5 21,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 990,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอ คนั 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ี แบบเกยีรธ์รรมดา ค่าย

ลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 572,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส าหรบังานประมวลผล 

อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา 

ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

แบบตัง้โตะ๊ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้ต่อ

นาท)ี อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา 

ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอ เครื่อง 20 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network 

อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา 

ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอ เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 4,440,400                    
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รายการระดบัที1่: เตียงนอนเดี่ยวพรอ้มที่นอน ขนาด 3.5 ฟตุ อาคาร

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของ

คณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา ชดุ 100 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอน พรอ้มที่นอน ขนาด 6 ฟตุ อาคารส านกังาน

ลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะ

ลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 50 325,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด ์อาคาร

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของ

คณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 100 ปอนด ์อาคารส านกังานลูกเสอื

แห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอื

แห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ประกอบหอ้งพกั อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 

(อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตวั 102 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้อุ่น อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคาร

ประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 50 275,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งตน้ไม ้ขนาด 22 น้ิว ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 20,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 515,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ

 (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และ

อาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 50 515,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,389,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งสมัมนา 200 ที่น ัง่ อาคาร

ส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของ

คณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา ระบบ 1 694,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งพพิธิภณัฑ ์อาคารส านกังาน

ลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะ

ลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ระบบ 1 355,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุ 50 ที่น ัง่ อาคารส านกังาน

ลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84  พรรษา ประมขุของคณะ

ลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลท่าพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ระบบ 1 264,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 75,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 480,000                      

รายการระดบัที1่: เต็นทน์อน ขนาดนอน 10 คน ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 80 480,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,398,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพค่ายลูกเสอืแห่งชาติ 

เป็นศูนยฝึ์กอบรมลูกเสอืระดบันานาชาติ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 4 1,596,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัวทิยากร ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 4 1,596,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพค่ายลูกเสอืแห่งชาติ 

เป็นศูนยฝึ์กอบรมลูกเสอืระดบันานาชาติ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 10,802,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 10,802,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,420,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาและส่งเสริมประสทิธภิาพการ

ใหบ้ริการอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ รายการ 1 2,806,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Marble from Concrete  กวา้ง

 8 เมตร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Marble from Concrete  กวา้ง

 6 เมตร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาและส่งเสริมประสทิธภิาพการ

ใหบ้ริการอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ แห่ง 1 37,554,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีต ยาว 975 เมตร สูง 3 เมตร 

พรอ้มป้อมยาม บริการอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระ

เกยีรติ 84 พรรษา ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ

 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 37,554,200                   

รายการระดบัที1่: เวทเีอนกประสงค ์3 x 8 เมตร ถอดประกอบได ้สูง 0.6 

เมตร อาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา 

ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ อ าเภอ แห่ง 2 60,000                        

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 320,100                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 320,100                   

งบลงทนุ 320,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 320,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 104,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าขยายเขตไฟฟ้า  ส านกังาน กศน.ต าบลเขาไมแ้กว้  

ต าบลเขาไมแ้กว้  อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี เฟส 1 104,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอศรีราชา ต าบล

ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 216,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,223,899,094            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,401,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,401,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,401,654                 

งบด าเนินงาน 1,401,654                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,401,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,401,654                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพานทอง

 ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนชล

ราษฎรอ ารุง 2 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพานทอง

สภาชนูปถมัภ ์ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสุรศกัดิ์

วทิยาคม ต าบลสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ชลบุรี ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 970,935,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 966,897,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 966,897,500              

งบอดุหนุน 966,897,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 966,897,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 169829 966,897,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 169829 138,310,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 169829 67,987,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 169829 71,307,300                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 169829 120,755,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 169829 568,536,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 4,037,600                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,677,600                 

งบลงทนุ 2,677,600                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดอนด ารงธรรม ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองขยาด ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโคกขี้หนอน ต าบลโคกขี้หนอน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเนินถาวร ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเสอืชา้ง ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,277,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,277,600                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัดอนด ารงธรรม ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองขยาด ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 87,300                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุ่ม ต าบลหนอง

กะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 275,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเนินถาวร ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง แห่ง 1 114,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเสอืชา้ง ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอ

หนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 321,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,360,000                 

งบลงทนุ 1,360,000                 

ครุภณัฑ์ 1,360,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะไมแ้หลม ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแรต ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึกระโดน (ศิริสงิหอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองอรุิณ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่ง(อนิวตัตร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหนองซ า้ซาก 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบคลา้ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมืน่จติ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมะไฟ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองใหญ่ ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบอนแดง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรุณรงัษ ีต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมนิมติต ์ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจาม ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัหนาม ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมะระ ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหา้งสูง(เกตุวตัถาประชานุเคราะห)์ ต าบลหา้งสูง 

อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาวงัแกว้ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสตัตพรหม ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้ประดู่ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจด็เนิน ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาวนาพทุธาราม ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าบุญม ีต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองโค ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปริง ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยาง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองโอ่ง ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัสูง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมะเดื่อ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาอ านวยสุข ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ซบั ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนิน ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินหลงัเต่า ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแปลงกระถนิ ต าบลหวัถนน อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่แกว้ ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัหม(ูบ ารุงราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งขวาง 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักลางคลองหลวง ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาคีรีรมย(์ฤทธพิรรณราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหวั

ถนน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกเพลาะ ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาวงัหนิ ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินตามาก ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสกั ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นศาลา ต าบลบา้นเซดิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปรือ(สามคัคีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองม่วงใหม่ ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ท่าโพธิ์ ต าบลนามะตูม อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินถาวร ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางแสม ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางหกั ต าบลบางหกั อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะลอย(วเิวกวทิยาคาร) ต าบลเกาะลอย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางนาง ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวรพรตสงัฆาวาส ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกาน า้ ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพานทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอก ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบประชนั ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางตรง ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินตอง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นระเวงิ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกลด็แกว้ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 247,220,340              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,392,360                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,392,360                 

งบลงทนุ 3,392,360                 

ครุภณัฑ์ 3,392,360                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,392,360                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคง้ประดู่ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 39 57,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะโพธิ์ (วนัครู 2500) ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 75 111,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทบัรา้ง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 70 103,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองกุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มาบประชนั ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 66 97,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุทธาวาส ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขา

โพธิ์ทอง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหว้ย

ใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปลาไหล  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 59,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลบา้นบงึ (อ านาจคณูปถมัภ)์ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 100 148,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อรุณรงัษ ีต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บุญญราศรี ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนาป่า

มโนรถ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทอ้งคุง้ (ไพโรจนป์ระชาสรรค)์ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 58 85,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตะโก ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 100 148,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนอดุมวทิยา ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 82 121,360                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลวดัอู่ตะเภา ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 120 177,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพระ

ต าหนกัมหาราช ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากคลองโรงนาค ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 44 65,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อมัพวนั ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 160 236,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเสอืชา้ง ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทบัรา้ง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองโอ่ง ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสุทธาวาส ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเขาโพธิ์ทอง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชากนอก ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบล าบดิ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองซ า้ซาก ต าบลหนองซ า้ซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไผ่แกว้ (พูลสุขสหการอปุถมัภ)์ ต าบลหนองไผ่แกว้ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเนินตามาก ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินหลงัเต่า ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองม่วงใหม่ ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นกลาง ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับุญญราศรี ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัราษฏรส์โมสร ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวอนนภาศพัท ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัอู่ตะเภา ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพระต าหนกัมหาราช ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาชจีรรย ์ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 160,237,080              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 137,145,900              

งบลงทนุ 137,145,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,145,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,255,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองเขนิ ต าบลหนองชาก 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นเกาะโพธิ์ (วนัครู 2500) ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนชมุชนวดัหนองต าลงึ ต าบล

หนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,424,500                   

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

ธุรการ โรงเรียนวดัทอ้งคุง้ (ไพโรจนป์ระชาสรรค)์ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ

หนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 5,073,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคลองโค ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคลองปริง ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นยา่น

ซือ่ ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัแปลงเกต ต าบล

หนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 506,200                      

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนบา้นวงัคอ้ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั หลงั 1 6,360,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนบา้นโป่งสะเกต็ ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบาง หลงั 1 6,360,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนบา้นเขาหนิ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา หลงั 1 6,360,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนวดัอมัพวนั ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั หลงั 1 6,360,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนวดัเขาฉลาก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา หลงั 1 6,360,000                    

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

บา้นระเวงิ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัเวฬวุนาราม ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนจกุเสมด็ ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนชมุชนบา้นหนองปรือ 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลพนสัศึกษาลยั 

ต าบลกฎุโงง้ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนบา้นบงึ ต าบลบงึ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 15,180,200                   

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

วดับางนาง  ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,697,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นยา่นซือ่ ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,198,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาป่ามโนรถ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 813,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 1,127,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฏรศ์รทัธา ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 1,750,100                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองน า้เขยีว ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ แห่ง 1 840,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระต าหนกัมหาราช ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 843,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึกระโดน (ศิริสงิหอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองอรุิณ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 466,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซ า้ซาก ต าบลหนองซ า้ซาก อ าเภอบา้นบงึ แห่ง 1 477,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสอืชา้ง ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนอง แห่ง 1 494,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบล าบดิ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั แห่ง 1 320,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ แห่ง 1 219,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทอ้งคุง้ (ไพโรจนป์ระชาสรรค)์ ต าบลนาป่า อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 835,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชากนา  ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 335,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมาบกรูด ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั แห่ง 1 309,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ แห่ง 1 255,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวอนนภาศพัท ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 1,624,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัผาสุการาม (สุวรรณวทิยาคาร) ต าบลหนองขา้ง

คอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 137,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฏรส์โมสร ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชาก (ประโยชนบ์ุพการีอทุศิ) ต าบลหนอง

ชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 461,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตะโก ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 704,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัโกรก ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 477,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาไผ่ (เชีย่ววทิยาคุณ) ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอ แห่ง 1 479,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นอ่างเวยีน ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ แห่ง 1 379,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนอง แห่ง 1 341,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัอู่ตะเภา ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,076,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเขนิ ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ แห่ง 1 132,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับุญญราศรี ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี แห่ง 1 556,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากคลองโรงนาค ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 176,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินหลงัเต่า ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 442,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกพระศิลาราม ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 415,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองม่วงใหม่ ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 398,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาดนิวงัตาส ีต าบลสระสีเ่หลีย่ม อ าเภอพนสั แห่ง 1 633,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพรหม ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 483,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชมุเห็ด (ประจวบอปุภมัภ)์ ต าบลเกาะ

จนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 821,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์ แห่ง 1 765,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกะขะ ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพานทอง แห่ง 1 173,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาใหญ่ ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั แห่ง 1 931,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองสงัข ์ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 42 ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 241,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง แห่ง 1 187,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเกาะจนัทน ์ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะ แห่ง 1 104,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั แห่ง 1 230,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัรา้ง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 434,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 435,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาสตัตพรหม ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะ แห่ง 1 173,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตาเพชร ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง แห่ง 1 144,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันากระรอก ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 486,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางคลองหลวง ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสั แห่ง 1 512,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตากดา้ย ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง แห่ง 1 111,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนา้พระธาตุ ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าแกว้ ต าบลหวัถนน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั แห่ง 1 399,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตลาดทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอ แห่ง 1 1,018,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั แห่ง 1 392,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างกระพงศ ์ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัมะเดื่อ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง แห่ง 1 259,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระนา ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัถนน (สภาจงัหวดั 2502) ต าบลหวัถนน แห่ง 1 74,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าบุญม ีต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 138,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 105,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัคอ้ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ แห่ง 1 859,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 294,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุรศกัดิ์ ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดั แห่ง 1 876,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลตะเคียนเตี้ยน อ าเภอบางละมงุ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาคนัธมาทน ์ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดั แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาตะแบก ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา แห่ง 1 536,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดั แห่ง 1 130,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,383,800                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นสระ

นา ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,546,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนอนุบาล

บ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 511,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองโอ่ง ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นทบั

รา้ง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 2,131,200                    
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

วงัมะเดื่อ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองกุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 483,200                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,585,460                

งบลงทนุ 13,585,460                

ครุภณัฑ์ 13,585,460                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 428,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นโป่งสะเกต็ ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนวดัหนองเกตุใหญ่ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบาง

ละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

บา้นกลาง ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัสุวรรณารญัญกิาวาส ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเขาชจีรรย ์ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองปรือ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,743,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองสบิแปด 

ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเฉลมิลาภ ต าบล

หนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอ่างกระพงศ ์

ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นธรรมรตัน ์ต าบล

เกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ ต าบล

ธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัดิ์

 ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 197,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัทุ่งเหยีง ต าบล

หมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัวรพรตสงัฆาวาส 

ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัตโปทาราม 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัเขาคนัธมาทน ์

ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนเกลด็แกว้ ต าบลบาง

เสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นอ าเภอ ต าบลนา

จอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองปรือ 

ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นมาบประชนั 

ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งกราด ต าบลบาง

ละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นชากนอก ต าบลหว้ย

ใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหว้ยใหญ่ ต าบลหว้ย

ใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัโป่ง ต าบลโป่ง 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัโคกพระศิลา

ราม ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเนินตามาก 

ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัแปลงเกต 

ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหลวงพรหมา

วาส ต าบลวดัหลวง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนิวง 

ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,650,100                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัหนองน า้เขยีว ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเขาบายศรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเนินหลงัเต่า ต าบล

บา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโป่งสะเกต็ ต าบล

ตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อวนิ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 3 83,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 3 83,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นกลาง ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อกวางทอง ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยตากดา้ย ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพาน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเขาชจีรรย ์ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัป่าแกว้ ต าบลหวัถนน อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสุทธาวาส ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเกลด็แกว้ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนิวง ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบลสระสีเ่หลีย่ม อ าเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเขาโพธิ์ทอง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมาบประชนั ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเขาฉลาก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งสะเกต็ ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาชจีรรย ์ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยตากดา้ย ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัเขาฉลาก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นบ่อกวางทอง ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดับา้นกลาง ต าบลหนา้พระธาตุ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่งสะเกต็ ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบประชนั ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี จอ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลมาบไผ่ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นชากนา  ต าบลเขาซก 

อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเขาแรต ต าบลมาบไผ่ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหวักญุแจ ต าบลบา้น

บงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบกรูด ต าบลบา้นบงึ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัเขาไผ่ (เชีย่ววทิยาคุณ) 

ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองบอน

แดง อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นป่ายบุ (บุน้กปีระชานุ

เคราะห)์ ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวอนนภาศพัท ์ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนาป่ามโนรถ ต าบลนาป่า อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมอืงชลบุรี

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบ่อกวางทอง ต าบลบ่อ

กวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสุวรรณารญัญกิาวาส ต าบล

วดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,565,860                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัวรพรตสงัฆาวาส ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัหนองปรือ (สามคัคีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองปรือ อ าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตะเคียนเตี้ย ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองคลา้ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอ าเภอ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองปรือ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองคลา้ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเขาสตัตพรหม ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นภูไทร ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาวงั ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัเขาคนัธมาทน ์ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัรงัษสุีทธาวาส ต าบลสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหว้ยตากดา้ย ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัเขาโพธิ์ทอง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่ใหห

ล า ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหมืน่จติ

 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ชาก (ประโยชนบ์ุพการีอทุศิ) ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

กุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ปริง ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเนินดนิ

แดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเนินสกั 

ต าบลนาเริก อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นชากน

อก ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเขาคนัธ

มาทน ์ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเกลด็แกว้ 

ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิวง 

ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเขาโพธิ์

ทอง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ปรือ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบ

ประชนั ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตะโก ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

คลองโรงนาค ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฏร์

สโมสร ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฏร์

ศรทัธา ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดั

อู่ตะเภา ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่ายบุ 

(บุน้กปีระชานุเคราะห)์ ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอรุณ

รงัษ ีต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

โมก ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นบงึ (อ านาจคณูปถมัภ)์ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ประดู่ ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหา้งสูง

 (เกตุวตัถาประชานุเคราะห)์ ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตะเคียน ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 87 137,460                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคง้

ประดู่ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจด็

เนิน ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ดนิแดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ชมุเห็ด (ประจวบอปุภมัภ)์ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทรง

ธรรม ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 109 172,220                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเนินตา

มาก ต าบลโคกเพลาะ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นงิ้ว

 ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ส าเภาทอง ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไขเ่น่า ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหว้ยใหญ่ 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเกลด็แกว้

 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอมัพวนั

 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 120 189,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

เกตุใหญ่ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบกรูด ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวอนนภาศพัท ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่ใหหล า ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวรพรตสงัฆาวาส ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองม่วงใหม่ ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลตะเคียนเตี้ยน อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันา

เขือ่น ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนาป่า

มโนรถ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หมืน่จติ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตาลด า ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บงึกระโดน (ศิริสงิหอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองชาก (ประโยชนบ์ุพการีอทุศิ) ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองประดู่ ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองกุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เนินดนิแดง ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นชา

กนอก ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหว้ย

ใหญ่ ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

วงั ต าบลตะเคียนเตี้ยน อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเขา

คนัธมาทน ์ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเกลด็

แกว้ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัโกรก ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเนินโมก ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบคลา้ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชากนา  ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองกุ่ม ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองปริง ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัแปลงเกต ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลตะเคียนเตี้ยน อ าเภอบางละมงุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคง้ประดู่ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเนินทุ่ง ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองม่วงใหม่ ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนสันิคม ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองโค ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคง้ประดู่ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเจด็เนิน ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองปรือ (สามคัคีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองปรือ อ าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาชจีรรย ์ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นชากนอก ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,527,720                 

งบลงทนุ 5,527,720                 

ครุภณัฑ์ 5,527,720                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 137,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสั ใบ 1 5,200                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,087,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบางละมงุ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 90,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 14 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้น

ชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 206,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 112,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ต าบลบาง

ละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี จอ 4 52,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,784,120                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัสุวรรณารญัญกิาวาส ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัหนองรี ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นป่าแดง (ไชยอปุถมัภ)์ ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นคลองพลู ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

วดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองเกตุใหญ่ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัทอ้งคุง้ (ไพโรจนป์ระชาสรรค)์ ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นอ่างเวยีน ต าบลหนองอณิ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสุทธาวาส ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัมโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัตโปทาราม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

หนองรี ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 61 102,480                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัราษฏร์

ศรทัธา ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ชมุเห็ด (ประจวบอปุภมัภ)์ ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

กะขะ ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

กราด ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 28 47,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัมโนรม 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลบาง

ละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัมโนรม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นทบัรา้ง ต าบลบ่อทอง

 อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองกะขะ ต าบล

หนองหงษ ์อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัโป่ง ต าบลโป่ง อ าเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งกราด ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,978,000                 

งบลงทนุ 3,978,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

จฬุาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 71,542,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 69,141,300                

งบลงทนุ 69,141,300                

ครุภณัฑ์ 494,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ต าบลอ่าง

ศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 18 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 18 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 5 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 389,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 18 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 16 92,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ต าบลอ่างศิลา 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 90,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ต าบลอ่าง

ศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,647,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,890,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

พานทองสภาชนูปถมัภ ์ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

สงิหส์มทุร ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

แสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ชลบุรี (สุขบท) ต าบลบางทราย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ชลกนัยานุกูล ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,439,900                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนแสนสุข ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอ่างศิลาพทิยาคม 

ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนสุรศกัดิ์วทิยาคม  

ต าบลสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 13,938,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอเนกประสงค ์5 ชัน้ โรงเรียนสวนกหุลาบ

วทิยาลยั ชลบุรี ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 31,489,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,317,300                    
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเกาะสี

ชงั ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 461,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

ใหญ่ศิริวรวาทวทิยา ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 641,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบ่อทอง

วงษจ์นัทรว์ทิยา ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 639,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนผนิแจ่ม

วชิาสอน ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 575,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งศุขลา

พทิยา(กรุงไทยอนุเคราะห)์ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเกาะสชีงั 

ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนอง

ใหญ่ศิริวรวาทวทิยา ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอทุก

วทิยาคม ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 3,548,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 508,100                   

งบลงทนุ 508,100                   

ครุภณัฑ์ 508,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนศึกษาพเิศษชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง 

อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 350,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 โรงเรียนศึกษาพเิศษชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี จอ 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั โรงเรียนศึกษาพเิศษชลบุรี ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดั ตวั 1 145,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 31,600                     

งบลงทนุ 31,600                     

ครุภณัฑ์ 31,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี 

ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ต าบลหนอง

ชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 13,600                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,969,100                 

งบลงทนุ 1,969,100                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,969,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,969,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 12 

จงัหวดัชลบุรี ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,969,100                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,040,000                 

งบอดุหนุน 1,040,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,040,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 8,500,000                 

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั ชลบุรี ต าบลหนองซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโครงงานวทิยาศาสตร ์โรงเรียน

จฬุาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี ต าบลหนองซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมศูนยก์ฬีาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 ชลบุรี ต าบลหนองซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนชลกนัยานุกูล  ต าบล

บางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 ชลบุรี  ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 325,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 325,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 325,000                   

งบด าเนินงาน 325,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 325,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,016,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,016,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 144,000                   

งบด าเนินงาน 144,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 144,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        
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เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 832,000                   

งบด าเนินงาน 832,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 832,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 832,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 639,514,100              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 30,448,200                

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 30,448,200                

ฝึกอบรมพฒันาก าลงัคนตอบสนอง 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 30,448,200                

งบลงทนุ 30,448,200                

ครุภณัฑ์ 19,790,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,790,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ าแหละซากสตัวเ์ลก็เกษตรชวีภาพ วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกเชื้อเพลงิและชวีภาพ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยชีลบุรี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครวัรอ้น สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ วทิยาลยั

อาชวีศึกษาชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,888,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Smart Classroom) อตุสาหกรรม

การแพทยค์รบวงจร  วทิยาลยัเทคนิคบางแสน ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,557,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืประจ าหอ้งปฏบิตัิการการแพทยค์รบวงจร 

วทิยาลยัเทคนิคบางแสน ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,245,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,657,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,657,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเรือนสุกร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี

 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโรงงานแปรรูปสตัว ์และระบบบ าบดัน า้เสยี 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

(สปา นวดไทย) วทิยาลยัเทคนิคบางแสน ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี รายการ 1 1,945,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  วทิยาลยัเทคนิคบางแสน ต าบล

หว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี ต าบลนา

จอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 2,312,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 532,036,600              

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 31,344,900                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 31,344,900                

งบลงทนุ 31,344,900                

ครุภณัฑ์ 11,425,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 840,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า 

อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 40 840,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,585,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพาน ชดุ 1 835,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง,กระแสสลบัช ัน้สูง

ติดต ัง้โมดูลในตูค้อนโซลเชือ่มต่อดว้ยคอมพวิเตอรพ์รอ้มเครื่องมอืวดัทาง

ไฟฟ้า  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้น

เก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการวดัและสอบเทยีบเครื่องมอืวดั  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า 

อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หอ้ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการยานยนตส์มยัใหม ่ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคิดวเิคราะห ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดั หอ้ง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,919,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดั หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,382,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์( 2 ชัน้ )  วทิยาลยัอาชวีศึกษา

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดั หลงั 1 6,382,400                    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 451,518,700              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 113,674,700              

งบอดุหนุน 113,674,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 113,674,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 113,674,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 19,866,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,569,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,939,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 9,436,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 70,863,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 337,844,000              

งบอดุหนุน 337,844,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 337,844,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 337,844,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 33,170,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 7,629,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 14,926,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 15,755,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 266,362,700                 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 49,173,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 49,173,000                

งบลงทนุ 49,173,000                

ครุภณัฑ์ 25,750,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,750,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุ Cutaway เครื่องยนตใ์บพดั (RT6A Cutaway 

Turboprop Engine) วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศยาน) ต าบลนา

จอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฮดรอลกิสล์อ้ลงจอดอากาศยาน (Hydralic 

Landing Gear System Trainer) วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศ

ยาน) ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบไฮดรอลกิสอ์ากาศยาน (Hydralic System 

Trainer) วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศยาน) ต าบลนาจอมเทยีน 

อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกนิวแมตริกซอ์ากาศยาน (Pneumatic System 

Trainer) วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศยาน) ต าบลนาจอมเทยีน 

อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยาน (Intermediate Flightline 

Set part 1)  วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศยาน)ต าบลนาจอมเทยีน 

อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องสือ่สารอากาศยาน (Avionics Trainers)  

วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ช่างอากาศยาน) ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี 

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัและตรวจสอบระบบราง วทิยาลยัเทคนิคสตั

หบี  (ระบบขนส่งทางราง) ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพื้นฐานระบบราง พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี  (ระบบขนส่งทางราง) ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตั

หบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 4,370,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,423,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,423,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงอาหารอเนกประสงค ์4 ชัน้  วทิยาลยัเทคนิคสตั

หบี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 23,423,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 77,029,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,278,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,278,700                

งบลงทนุ 26,278,700                

ครุภณัฑ์ 4,688,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบุร)ี ต าบลบา้นเก่า คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดจิติอลและ

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ วทิยาลยัการอาชพีพนสันิคม ต าบลนาเริก อ าเภอ ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สมารท์ฟารม์การเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้แบบเรียล-ไทม ์ 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,590,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัเทคนิคพทัยา 

ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,314,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการโรงแรม 5 ชัน้   

วทิยาลยัเทคนิคพทัยา ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 7,314,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,719,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งน า้ หอ้งสว้มชายหญงิ วทิยาลยัเทคนิคพทัยา 

ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,719,900                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 13,469,700                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 13,469,700                

งบลงทนุ 13,469,700                

ครุภณัฑ์ 2,287,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,287,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

องคก์รและชวีติประจ าวนั  วทิยาลยัเทคนิคบางแสน ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานสรีถยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคบางแสน 

ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 787,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,182,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,182,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุอเนกประสงค ์5 ชัน้   วทิยาลยัเทคนิค

บางแสน ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 11,182,200                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 37,280,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 37,280,900                

งบลงทนุ 37,280,900                

ครุภณัฑ์ 6,796,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,796,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

อาชวีศึกษาชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบคุณสมบตัิทางกลของวสัดุ ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 1000 kN  วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึซเีอน็ซคีวบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์(CNC 

TURNING CENTER)  วทิยาลยัเทคนิคพทัยา ต าบลนาเกลอื อ าเภอบาง เครื่อง 1 2,996,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยัเทคนิค

สตัหบี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 10 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,484,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,884,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์(5 ชัน้)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาชลบุร ี  

 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 28,884,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการและหอพกั  วทิยาลยัเทคนิคสตั

หบี ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,600,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 601,908,000              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,182,100                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,182,100                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,182,100                 

งบอดุหนุน 2,182,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,182,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 8 2,182,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 65,000,000                

พฒันาก าลงัคนเพือ่พฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 65,000,000                

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑศู์นยว์จิยัและพฒันาหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑฝึ์กอบรมและทดสอบมาตรฐานวชิาชพีคลสั

เตอรห์ุ่นยนต ์ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 30,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 8,702,800                 

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 8,702,800                 

พฒันาก าลงัคนเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 8,702,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,702,800                 

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทดสอบสมรรถนะมาตรฐาน

วชิาชพีเมคคาทรอนิกส ์คลสัเตอรห์ุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โครงการ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นภาษาของ

ผูป้ระกอบการอาชพีรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการวศิวกรรมเมคคาทรอ

นิกสสู่์ภาคอตุสาหกรรมในเขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก โครงการ 1 52,800                        

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 390,380,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 390,380,900              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 390,380,900              

งบบคุลากร 129,760,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 120,919,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 183 94,599,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 97 7,034,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 97 7,034,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 94 6,832,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 94 6,832,800                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 43 12,452,600                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,841,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 9 2,244,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 29 6,597,100                    

งบด าเนินงาน 11,715,200                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,715,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,210,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 25 4,467,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 25 1,944,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 2,523,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 15 3,795,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 15 1,272,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 2,523,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 6 456,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 6 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 6 456,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 6 456,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 329,600                      

งบอดุหนุน 248,905,200              

เงนิเดอืน 246,567,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษา อตัรา 0 246,567,600                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 2,337,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 33 2,337,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 33 2,337,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 135,642,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 103,021,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 103,021,500              

งบด าเนินงาน 62,398,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,915,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 2,156,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 10,606,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,026,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 1,552,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,842,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,591,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 152,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 98,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 4415 13,245,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 7,131,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 655,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 85,600                        

ค่าสาธารณูปโภค 18,483,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 717,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 13,578,400                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 0 1,988,400                    

งบลงทนุ 30,558,800                

ครุภณัฑ์ 7,689,900                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,689,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์พือ่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติพชื ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,067,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเพือ่รบัรองสมรรถนะตามมาตรฐาน

คุณวุฒวิชิาชพีเมคคาทรอนิกส ์ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,372,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตราซาวนส์ าหรบัสตัวพ์รอ้มโปรแกรมการตรวจ

หวัใจ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,250,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,868,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,868,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารวทิยบริการ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 22,868,900                   

งบอดุหนุน 88,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 88,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั บาท 0 88,000                        

งบรายจ่ายอื่น 9,976,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพงานวจิยั โครงการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม

ระบบพาสเจอรไ์รซแ์ละ UHT 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพและอนุรกัษส์ายพนัธุบ์วั 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก 0 476,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน 0 500,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 10,410,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 10,410,200                

งบด าเนินงาน 10,410,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,410,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 238,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 505,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 363,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,199,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 98,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 57,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 98,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 6513 4,713,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,225,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 43,800                        

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 18,461,400                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 18,461,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,461,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาธุรกจิเกษตร

ภาคตะวนัออก โครงการ 0 7,861,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ โครงการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ โครงการ 5 10,000,000                   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,749,100                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,749,100                 

งบรายจ่ายอื่น 3,749,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 5 3,749,100                    

มหาวทิยาลยับูรพา 2,127,818,200            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 93,064,800                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 2,307,000                 

ด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการวจิยัและสรา้งนวตักรรม 2,307,000                 

งบอดุหนุน 2,307,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,307,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และ

ระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 2 2,307,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 49,151,300                

ด าเนินการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 49,151,300                

งบอดุหนุน 49,151,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 49,151,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 27 49,151,300                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 869,900                   

ด าเนินการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 869,900                   

งบอดุหนุน 869,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 869,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2 869,900                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 40,736,600                

ด าเนินการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 40,736,600                

งบอดุหนุน 40,736,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 40,736,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 30 40,736,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 28,324,200                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 28,324,200                

สนบัสนุนการบริหารงานวจิยั 28,324,200                

งบบคุลากร 11,321,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 11,321,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 18 9,011,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 118,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 412,800                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 5 1,677,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 100,700                      

งบอดุหนุน 17,003,100                

เงนิเดอืน 17,003,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 20 16,616,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 67,200                        
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รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 319,200                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,500,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,500,000                 

การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ คน 0 1,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 17,638,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 17,638,200                

การสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 17,638,200                

งบอดุหนุน 17,638,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,638,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 17,638,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,878,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 1,319,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 1,393,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,629,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 2,417,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 646,202,300              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 615,732,400              

การเร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 615,732,400              

งบอดุหนุน 615,732,400              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 301,705,200                 

รายการระดบัที1่: ลฟิท ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 3 6,586,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยด์จิติอลฟลูออโรสโคป  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 61,875,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งฆ่าเชื้ออตัโนมตัิ 350 ลติร ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสายยางอตัโนมตัิพรอ้มอบแหง้  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งเครื่องมอืแบบ 3 หลมุ พรอ้มหวัเจท็ ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 186,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสาย 96 ช่อง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี ตู ้ 1 99,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้ออตัโนมตัิระบบไอน า้  ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซดพ์ลาสม่า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้อดว้ยแสงเอทธลีนีออ๊กไซคช์นิด 100% 

(8XL) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 3,852,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผนึกซอง  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 197,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเชื้อและอ่านผลอตัโนมตัิ แบบ 1.30 เซนติเมตร 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 194,700                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์การแพทย ์แบบ 2 ประตู  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ขนาดความจ ุ100 กโิลกรมั แบบถงันอนท่อน

ซงุ มรีะบบสลดัผา้อตัโนมตัิ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 1,155,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ขนาดความจ ุ70 กโิลกรมั แบบถงันอนท่อนซงุ

 มรีะบบสลดัผา้อตัโนมตัิ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 847,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสลดัผา้ขนาด 36 น้ิว ความจ ุ50 กโิลกรมัต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 1,155,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 120 ปอนด ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 2 924,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 80 ปอนด ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 4 1,232,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดผา้ ขนาดลูกกลิ้ง 12 น้ิว ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 741,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคลกุแป้งถงุมอื  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 99,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส่องผา้ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ผา้สะอาด  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ใบ 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของสแตนเลสแบบท่อกลม 4 ชัน้  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ช ัน้ 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลสบุตาขา่ยส าหรบัเขน็ผา้พรอ้มกนัชน  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผา้เป้ือน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั คนั 3 86,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัผา้ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ไฟฟ้าปลอดเชื้อ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งเครื่องมอืแบบ3หลมุ  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์การแพทย ์แบบ 4 ประตู  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใบ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เวชภณัฑย์า แบบ 2 COMP 4 ประตู  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 8 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มวดั

ความดนัโลหติ และวดัออกซเิจนในเลอืด  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

แบบเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางติดตามการท างานของหวัใจ และ

สญัญาณชพี ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดและ

ชพีจรชนิดพกพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดสอดแขน ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 11 935,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี

 จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 98,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลอืด  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 192,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายเขา้สู่หลอดเลอืดโดย

อตัโนมตัิ (Infusion Pump) ชนิด 3 สาย  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 235,400                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจและผ่าตดัเลก็ชนิดเคลือ่นที่ได ้ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเฝือก พรอ้มเครื่องดูดฝุ่ นเฝือก  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัชนิดปรอทแบบตัง้พื้นพรอ้มลอ้เลือ่น 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 8 156,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดชนิดใช ้

กระบอกฉีดยา (Syringe Pump)  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอรอ์อฟติค  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนเคลือ่นยา้ยผูป่้วยระบบไฮโดรลกิชนิดเอก็ซเ์รย์

ผ่านได ้พรอ้มระบบลอ้ที่หา้  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เตียง 5 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: เปลตกัชอ้นผูป่้วยชนิดโปร่งรงัสเีอก็ซเรย ์ ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี อนั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยนอน แบบตวัเปลยกไม่ได ้ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: เฝือกยดึกระดูกส่วนขาส าหรบัผูใ้หญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุดูดเสมหะชนิดติดฝาผนงัแบบดูดต่อเน่ือง   ต าบลแสน

สุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 21 336,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดเสมหะชนิดติดฝาผนงัแบบดูดต่อเน่ืองและเป็น

จงัหวะ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 132,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจตา หู  มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กระบอกใหค้วามชื้นแบบสองระบบ Bubble-Jet 

Humidifier ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 5,600                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินขนาดใหญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยนัง่ชนิดพบัไดพ้รอ้มเสาน า้เกลอื   ต าบลแสน

สุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 25 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยนัง่ชนิดพบัไดแ้ละปรบัขาไดพ้รอ้มเสาน า้เกลอื

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: แผ่นรองนอนเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (Pad Slide) ต าบลแสน

สุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แผ่น 8 113,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกระดานรองหลงัผูป่้วยชนิดยาวพรอ้มชดุลอ็คศีรษะ 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แผ่น 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ดมยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 6 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตะแกรงลา้งแผล ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ตวั 12 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผายปอดหรือชดุช่วยหายใจ ชนิดมอืบบีส าหรบั

ผูใ้หญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 9 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผายปอดหรือชดุช่วยหายใจ ชนิดมอืบบีส าหรบัเด็ก

โต  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผายปอดหรือชดุช่วยหายใจ ชนิดมอืบบีส าหรบัเด็ก

ทารก  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผา้ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 4 140,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุดงึน้ิวรกัษากระดูกมอื ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี

 จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นละอองยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 2 9,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัศลัยกรรม ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลมหมนุปรบัสูงต า่ได ้ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของเอนกประสงคแ์บบ 2 ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 8 52,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ใหอ้อกซเิจนสาหรบัทารกแรกเกดิ ชนิดครอบ

ศีรษะและไหล ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี กลอ่ง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรร์กัษาความผดิปกติของเสน้เลอืดในชัน้

ผวิหนงั ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟส าหรบัส่องตรวจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี อนั 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง   

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจปากมดลูกพรอ้มระบบถา่ยทอดภาพและ

ระบบจดัการขอ้มูล ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัปากมดลูกดว้ยไฟฟ้า พรอ้มเครื่องดูดควนั

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เตียง lithotomyไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี เตียง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ตดัแต่งแผลพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถภาพการท างานของหวัใจขณะออกก าลงั

กาย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี2

 หวัตรวจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์ละบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิดพกพาติด

ตวั ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดสามมติิ 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิด 12 Lead พรอ้ม

วเิคราะหผ์ล ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัชนิดอตัโนมตัิพรอ้มเครื่องวดัความ

อิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินขนาดใหญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด  ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยนอนแบบตวัเปลยกไมได ้ ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เตียง 10 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุตรวจหู ตา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั อนั 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลของออกซเิจนแบบติดผนงั  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 22,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กลมหมนุปรบัสูง-ต า่ได ้ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 20 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัระบบอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัคนไขช้ ัง่

พรอ้มรถเขน็ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่:  กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาชนิดส าแสงแคบและบนัทกึภาพ

ระบบดจิติอลพรอ้มโปรแกรมคอมพวิเตอรส์  าหรบัแสดงและจดัเกบ็ภาพ  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส าหรบัผ่าตดัตา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงเลเซอรช์นิด ND Laser รกัษาตอ้หนิและ

หลงัการผ่าตดัตอ้กระจก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความยาวลูกตาและตรวจลูกตาส่วนหลงัดว้ยคลืน่

เสยีงความถีสู่ง (Ultrasound)  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวนิิจฉยัการไดย้นิ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจใส่และวเิคราะหเ์ครื่องช่วยฟงั  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารสะทอ้นของเซลลใ์นหูช ัน้ใน 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 640,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งบุผนงัเกบ็เสยีงส าหรบัตรวจการไดย้นิ ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: แวน่ใส่ส าหรบัตรวจการเวยีนศีรษะ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี อนั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจหู คอ จมูก แบบเคลือ่นที่ได ้ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กลอ้ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 269,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวดิทิศัน ์ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 20,584,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ระบบวดิทิศัน ์ ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 19,816,600                   

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิหายใจระบบวดิทิศัน ์

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 5,045,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหารชนิดอลัตรา้ซาวน์

ระบบวดิทิศัน ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 17,147,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิปสัสาวะระบบวดิทิศัน ์

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,311,800                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสเ้ลก็และท่อน า้ด ี ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,719,900                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบรกัษา  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 3,370,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบวนิิจฉยัของเด็ก 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,743,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบวนิิจฉยั  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 4,515,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ของเด็ก ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,362,500                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าแหง้กลอ้งส่องตรวจดว้ยโอโซน (Endoscope 

Dryer) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 42,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ (Medical Air Sterilizing-Cleaning)

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 321,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบลา้งและแช่น า้ยาฆ่าเชื้อกลอ้งส่องตรวจทางเดนิอาหาร

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,257,400                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็กลอ้งส่องตรวจแบบถาด  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 4 1,078,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งอตัรา้โวนิกส ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 642,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัและวดัดชันีมวลกาย (BMI) ชนิดดจิติอล

 พรอ้มที่วดัส่วนสูง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 6 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิ ต าบลแสนสุุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและติดตามคลืน่หวัใจพรอ้มวดัความอิม่ตวั

ของออกซเิจนในเลอืด(SpO2)วดัความดนัโลหติแบบภายนอก วดัอตัราการ

หายใจ(Respiration)บนัทกึผลสญัญาณลกัษณะชพีจรลงในกระดาษ ชนิด

เคลือ่นยา้ย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทย ์แบบประตู 2 บาน ชนิดมลีอ้  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 12 816,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดุดสูงพรอ้มรถเขน็

ชนิดหา้ลอ้  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 7 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลของออกซเิจนแบบติดผนงั  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 8 36,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินขนาดเลก็  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางเครื่องมอืผ่าตดั ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี ตวั 8 102,400                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉีดยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 8 76,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียงผูป่้วย  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี ตวั 13 78,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เมโย แบบ 4 ลอ้ พรอ้มถาด  ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 13 96,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของแบบตะแกรง 2 ชัน้  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอรอ์อฟติค  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนเคลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดใชร่้วมกบัเครื่องเอกซเรย์

แบบซอีารม์ (C - ARM) ได ้ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องเอก็ซเรยฟ์ลโุอโรสโคปเคลือ่นแบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 15 Kw ชนิดชดุรบัภาพ ขนาด 12 น้ิว  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง เครือง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหารชนิด

อตัโนมตัิ  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัใชจ้ี้

หา้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็วางยาสลบแบบ 3 ลิ้นชกั  ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 4 73,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนัและกลิน่ทางการแพทยใ์นระหวา่งผ่าตดั 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 199,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารไหลเวยีนของหลอดเลอืด  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงดนัของแกส๊ออ๊กซเิจนผ่านผวิหนงั  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัศลัยกรรม  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ (Medical Air Sterilizing-Cleaning)

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัปริมาณน า้ในกระเพาะปสัสาวะ  ต าบลแสน

สุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจและผ่าตดัเลก็ชนิดเคลือ่นที่ได ้ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าขนาดกลาง ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครือง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่สแตนเลสแบบ 5 ลอ้  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลของออกซเิจนแบบติดผนงั  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 22,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินขนาดเลก็ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล พรอ้มโถส าล ี3 ใบ กาละมงั และเทร 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 9 153,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคพรอ้มมา้ขึ้นเตียง 1 ชัน้  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 10 162,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัปรบัระดบัดว้ยระบบไฮโดรลคิ  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอรอ์อฟติค  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดจิติอลเอกซเรยแ์บบฟลูออโรสโคปี ชนิดมนิิซอีารม์ 

 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดงึน้ิวรกัษากระดูกมอื  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี

 จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจประเมนิ ชนิด 2 ตอน ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 6 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 8 600,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส่องตรวจและผ่าตดัเลก็ชนิดเคลือ่นที่ได ้ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่สแตนเลสแบบ 5 ลอ้ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 6 39,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุส าหรบัใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอรอ์อฟติค  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลเวยีนของออกซเิจนแบบติดผนงั ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 13,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินขนาดเลก็  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี คนั 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ระบบคิวรบัยาพรอ้มจอแสดงคิว ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางเครื่องมอืในการวางยาสลบแบบ 2 ลิ้นชกั ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 5 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามอบอุ่มผูป่้วยดว้ยแรงลมรอ้น ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจพรอ้มเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณ

ชพีผูป่้วย  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหย้าระงบัปวดทางหลอดเลอืดด า แบบ

กระบอกฉีดยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง infusion ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหข้องเหลวเขา้สู่หลอดเลอืดโดย

อตัโนมตัิ (INFUSION PUMP)  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมเทคนิคการระงบัความรูส้กึเพือ่ท  าใหส้งบการ

ใหย้าลดปวดขณะผ่าตดัช่วย  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจ และลกัษณะชพีส าหรบั

เคลือ่นยา้ย  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วย ชนิดเปลนอน  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 20 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเลอืดและสารละลายชนิดควบคุมอณุหภูมิ

อตัโนมตัิ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องละลายพลาสมาต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดูกเพือ่ท  าการผ่าตดัแบบแบตเตอรี่ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรดัระยางคเ์พือ่หา้มเลอืดส าหรบัผ่าตดัแบบไฟฟ้า(ทูนิ

เกทไ์ฟฟ้า)  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดูกเพือ่ท  าการผ่าตดัแบบไฟฟ้า  ต าบลแสน

สุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: ครื่องดจิติอลเอกซเรยแ์บบฟลูออโรสโคปี มนิิซอีารม์  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัพื้นฐานกระดูกหกั (เบสกิ อนิสทรูเมนท)์  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 1,110,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุผ่าตดัพื้นฐานกระดูกหกั (สมอล อนิสทรูเมนท)์  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 1,552,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,523,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกับุคลากรทางการแพทย ์ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 2 23,523,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 216,104,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารวจิยัทางการแพทย์ หลงั 0 216,104,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 74,400,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 30,058,000                

การเร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 30,058,000                

งบอดุหนุน 30,058,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,058,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 30,058,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 411,900                   

เพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 411,900                   

งบอดุหนุน 411,900                   

ค่าตอบแทน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 22,000                        

ค่าใชส้อย 302,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 51,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 11,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 250,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 250,800                      

ค่าวสัดุ 87,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 87,400                        

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,149,120,700            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,101,083,300            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,101,083,300            

งบบคุลากร 114,388,900              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 114,388,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 160 81,965,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 83 6,351,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 6,855,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 69 18,128,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 1,087,700                    

งบอดุหนุน 986,694,400              

เงนิเดอืน 938,497,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1241 902,449,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 0 22,621,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 2,739,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 10,687,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 9,377,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน 0 9,377,600                    

ค่าตอบแทน 38,540,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 0 3,696,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 0 1,920,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 0 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 2,788,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 0 1,248,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 30,807,600                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั อตัรา 0 15,328,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิตอบแทนต าแหน่ง อตัรา 0 15,478,800                   

ค่าใชส้อย 279,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประกนัสงัคม 31 279,000                      

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสริมสุขภาพเชงิรุก 48,037,400                

สนบัสนุนการบริการรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาวจิยั 48,037,400                
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งบบคุลากร 10,152,500                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 10,152,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 13 5,852,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 134,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 134,400                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 13 3,802,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 228,200                      

งบอดุหนุน 37,884,900                

เงนิเดอืน 36,144,900                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 48 32,835,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 0 1,612,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 0 1,696,800                    

ค่าตอบแทน 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 0 1,470,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 191,968,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 80,461,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 80,461,400                

งบอดุหนุน 80,461,400                

ค่าวสัดุ 26,424,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 26,424,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 54,037,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 1 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 16 508,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 2  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 10 1,607,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 3  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 20 3,367,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 4  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 33 4,053,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 5 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 21 5,863,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 6 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 10 19,149,200                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 7 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 9 13,902,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนคณะเภสชัศาสตร ์ช ัน้ที่ 11  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 8 5,585,600                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,222,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 1,222,000                 

งบอดุหนุน 1,222,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,222,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 0 1,222,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 454,000                   

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 454,000                   

งบอดุหนุน 454,000                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 454,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 454,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 60,750,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 60,750,500                

งบอดุหนุน 60,750,500                

ค่าสาธารณูปโภค 41,121,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 30,630,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 6,918,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,572,100                    

ค่าวสัดุ 8,274,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 8,274,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,354,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบภาพหอ้งประชมุใหญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 2,091,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีง หอ้งประชมุใหญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 1,449,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมแสงสวา่ง บนเวท ีและภายในหอ้งประชมุ

ใหญ่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 2,377,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพ เสยีง และคอมพวิเตอร ์ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,549,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีง ขนาด 200 ที่น ัง่  ต าบลแสนสุข 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 1,887,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 49,080,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 49,080,100                

งบอดุหนุน 49,080,100                

ค่าสาธารณูปโภค 2,950,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,143,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 714,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 92,400                        

ค่าวสัดุ 28,776,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 28,776,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,062,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยอาคารคณะวทิยาการสารสนเทศ  ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 8,518,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงส าหรบัการถา่ยทอดสญัญาณเรียนรวม

  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 5,544,200                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,291,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร(์ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 3,291,000                    

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 183,202,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 70,826,300                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 24,487,800                

พฒันาระบบเครือขา่ยเพือ่เสริมก าลงัการใชป้ระโยชนแ์ละการสรา้งมลูค่าเพิม่จากขยะ

มลูฝอยชมุชนเขตภาคตะวนัออกและพื้นทีเ่ชื่อมต่อ 24,487,800                

งบอดุหนุน 24,487,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,487,800                   
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รายการระดบัที1่: โครงการการพฒันาระบบเครือขา่ยเพือ่เสริมก าลงัการใช ้

ประโยชนแ์ละการสรา้งมูลค่าเพิม่จากขยะมูลฝอยชมุชนเขตภาคตะวนัออก รายการ 0 24,487,800                   

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 8,238,000                 

พฒันากระบวนการเตรียมวตัถดุบิ ส าหรบัอตุสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม ้ทีเ่ป็น

มติรกบัสิ่งแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีะอาด 8,238,000                 

งบอดุหนุน 8,238,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,238,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการการพฒันากระบวนการเตรียมวตัถดุบิ ส าหรบั

อตุสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม ้ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยี รายการ 0 8,238,000                    

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 38,100,500                

พฒันาระบบสรา้งเสริมขดีความสามารถของอตุสาหกรรมเพือ่สนบัสนุนการพฒันาภาค

ตะวนัออกเป็นฐานเศรษฐกจิช ัน้น าของเอเชยี 38,100,500                

งบอดุหนุน 38,100,500                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,568,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าปริมาณโลหะหนกั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหห์าปริมาณของแขง็ในตวัอยา่งน า้เสยี ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็รกัษาตวัอยา่งทางชวีภาพ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็รวบรวมฐานขอ้มูลเพือ่การพฒันามาตรฐาน

หอ้งปฏบิตัิการ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 379,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมประมวลผลสนบัสนุนการวางแผนบริหารการ

พฒันาภาคตะวนัออก ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่หาปริมาณโปรตีนแบบอตัโนมตัิ  ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,096,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยหาปริมาณไนโตรเจนในตวัอยา่งน า้เสยีแบบ

อตัโนมตัิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเตายอ่ยตวัอยา่งก่อนวเิคราะหห์าปริมาณโลหะหนกั 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสกดัแยกไขมนัแบบอตัโนมตัิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,724,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเพือ่การสอบเทยีบมวล ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 6,769,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุแม่ขา่ยระบบตดัสนิใจการพฒันาเชงิพื้นที่ ต าบลทุ่งสุข

ลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,000,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,532,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการการพฒันาระบบสรา้งเสริมขดีความสามารถของ

อตุสาหกรรมเพือ่สนบัสนุนการพฒันาภาคตะวนัออกเป็นฐานเศรษฐกจิช ัน้น า รายการ 0 12,532,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 15,300,000                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 15,300,000                

จดัการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสติพาณิชยนาวนีานาชาติ 15,300,000                

งบอดุหนุน 15,300,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสติพาณิชย

นาวนีานาชาติ) รายการ 0 15,300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 97,076,000                



136 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,145,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,145,800                

งบอดุหนุน 34,145,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 34,145,800                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พือ่การจดัการ

ทรพัยากรและพบิตัิภยั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 1,431,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการจ าลองแบบและประมวลผลขอ้มูลดว้ยตวัแบบ

ทางสถติิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 1,364,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวเิคราะหแ์ละจ าลองแบบขอ้มูล

ขนาดใหญ่ประจ าอาคารเรียนและปฏบิตัิการพื้นฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และสิง่แวดลอ้ม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 1,315,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการระบบอจัฉริยะและสรรพสิง่ประจ า

อาคารเรียนและปฏบิตัิการพื้นฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 25 1,365,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียน (หอ้งบรรยายการเรียนการสอน)

อาคารเรียนและปฏบิตัิการพื้นฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 5,524,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการควบคุมแบบแผงระบบเครือขา่ย

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหก์ าลงัไฟฟ้า (Digital Power 

Analyzer) ชดุ 1 847,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ปรโตคอล (Protocol Analyzer) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัอตัโนมตัิ (Automatic Level) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 62,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการส่งถา่ยพลงังานในระบบอตัโนมตัิ 

พรอ้มโปรแกรมและอปุกรณ์ควบคุม ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลผลเชงิตวัเลขแบบสญัญาณดจิติอลส าหรบั

ระบบควบคุม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 10 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัก าลงัคลืน่แสง (Power Meter) 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 194,000                      

รายการระดบัที1่: เทปวดัระยะชนิดสแตนเลส ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 8 42,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการควบคุมเซอรโ์วอตุสาหกรรม ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึแรงบดิและความเร็วรอบ

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 446,200                      

รายการระดบัที1่: ลอ้วดัระยะ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 10,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวชิ ัน่เซน็เซอรส์  าหรบัระบบตรวจจบัภาพ

อตัโนมตัิ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสแบบดจิทิลัความถีสู่งชนิดแยกกราวด์

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 645,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมเซอรโ์วมอเตอรด์ว้ยโปรแกรมเมเบลิ

คอนโทรลเลอร์

กบัหนา้จอสมัผสั (MMI/HMI) ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา ชดุ 1 160,000                      
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รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัเชือ่มต่อระหวา่งแมทเลปหรือซมิมูลงิค ์

(Matlab/Simuling) และ ดจิติอลโลสโคป (Digital Oscilloscope) เพือ่ 

วเิคราะหรู์ปร่างสญัญาณไฟฟ้า 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 127,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงดนัสูงแบบดจิทิลัความถีสู่งชนิดแยกกราวด ์

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 4 338,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุตดัเหลก็ระบบซเีอน็ซ ีต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึระบบซเีอน็ซ ีต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัโลหะควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืหาค่าพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,177,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Systems)

 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,510,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองการขบัเคลือ่นเครื่องจกัรกลไฟฟ้า ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Wireless LAN Controller ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 2,719,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบ PoE ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 6 1,311,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย Management Node    

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 1,123,500                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 62,930,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 62,930,200                

งบอดุหนุน 62,930,200                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,930,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการพื้นฐานและเทคโนโลย ีต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 62,930,200                   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 94,634,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 94,634,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 94,634,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 94,634,200                

งบอดุหนุน 94,634,200                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 94,634,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมพรอ้มครุภณัฑ์

ประกอบอาคาร มธ.ศูนยพ์ทัยา ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 94,634,200                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 543,793,100               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 265,151,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 251,029,200              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,988,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,988,000                 

งบลงทนุ 6,988,000                 

ครุภณัฑ์ 6,988,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,988,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาท โรงพยาบาลบางละมงุ ต าบล

นาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดลา่งบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

บา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

บา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลบา้นบงึ  ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น

บงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอ

บา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้น

บงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวักญุแจ  ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นหวักญุแจ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวั

กญุแจ ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงษ ์ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพาน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบโป่ง ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองต าลงึ ต าบลหนองต าลงึ อ าเภอพาน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางนาง ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงษ ์ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพาน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 Lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงษ ์ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพาน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจาม ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะโพธิ์ ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะโพธิ์ ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดสี

 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลสตัหบี กม. 10 ต าบลพูลตาหลวงอ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลสตัหบี

 กม.10 ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 

ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 

ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 ต าบล

พูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 ต าบลพูลตา

หลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

สตัหบี กม.10 ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลสตัหบี กม.10 ต าบลพูลตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 75,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 250,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 250,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 243,791,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 243,791,200              

งบลงทนุ 243,791,200              

ครุภณัฑ์ 22,120,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 16,720,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    



140 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกส๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลบ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองเสมด็ ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้ม

 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เขาชอางค ์ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหช์ ัน้จอประสาทตาความเร็วสูง 

โรงพยาบาลพนสันิคม ต าบลกฎุโงง้ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัจอประสาทตาพรอ้มชดุกลบั

ภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี กลอ้ง 1 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลพานทอง ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลเกาะสชีงั ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลบางละมงุ ต าบลนาเกลอื 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,671,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 176,312,600                 

รายการระดบัที1่: หอผูป่้วยใน 5 ชัน้ (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นบงึ ต าบลบา้นบงึ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 20,764,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองบอน

แดง ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนา้ประดู่ 

ต าบลหนา้ประดู่ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไทร 

ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อย 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง หลงั 1 59,712,300                   
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมงุ ต าบลนาเกลอื 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 86,886,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 45,358,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 45,358,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,098,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชายทะเลนานาชาตภิาคตะวนัออก 1,098,000                 

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ภาค

ตะวนัออกเพือ่ตอบสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 1,098,000                 

งบลงทนุ 1,098,000                 

ครุภณัฑ์ 1,098,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,098,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง โรงพยาบาลบางละมงุ ต าบล

นาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง โรงพยาบาลพานทอง ต าบล

พานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง โรงพยาบาลแหลมฉบงั ต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง โรงพยาบาลบา้นบงึ ต าบล

บา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  โรงพยาบาลชลบุรี ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  โรงพยาบาลบางละมงุ ต าบลนาเกลอื

 อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  โรงพยาบาลพานทอง ต าบลพานทอง

 อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  โรงพยาบาลแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุข

ลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเสยีง  โรงพยาบาลบา้นบงึ ต าบลบา้นบงึ 

อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,024,100                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,190,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,190,000                 

งบลงทนุ 1,190,000                 

ครุภณัฑ์ 1,190,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตวั วทิยาลยัการสาธารณสุขสริิน

ธร จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 460,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 730,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องแร่งแกรนูลแหง้แบบไฮสปีด (Vibrating 

Granulator) วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมแบบไฮสปีด ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 กโิลกรมั 

วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลิ้งเมด็ยาพรอ้มถงัขดั ขนาดประมาณ 20 กโิลกรมั

 วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 210,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 11,834,100                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 11,834,100                

งบลงทนุ 11,834,100                

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอเมอืงชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะจนัทร ์ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอบ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอพนสันิคม ต าบลพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอศรีราชา ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอบางละมงุ ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอบา้นบงึ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,834,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 570,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเกาะจนัทร ์ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์

จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 570,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,054,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารส านกังาน ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงชลบุรี ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารซอ่มบ ารุง-พสัดุ 3 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 565 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 6,000,000                    

กรมการแพทย์ 245,045,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 55,683,300                

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 55,683,300                

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 55,683,300                

งบลงทนุ 55,683,300                

ครุภณัฑ์ 55,683,300                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 55,683,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องลดบวม ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงภาพและต าแหน่งเสน้เลอืดความคมชดัสูง

แบบมอืถอื ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลชนิดชัง่รถนัง่ ต าบลหว้ยใหญ่

 อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 58,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพอวยัวะสามมติิทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีร์

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจเตา้นมดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งระบบอตัโนมตัิ

 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาแน่นของกระดูก ต าบลเสมด็ อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 183,504,100              

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 183,504,100              

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 296,900                   

งบด าเนินงาน 296,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 296,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 296,900                      

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 183,207,200              

งบลงทนุ 183,207,200              

ครุภณัฑ์ 3,385,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กโิลวตัต ์ต าบลเสมด็ 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 3,350,000                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัและซลีส าหรบัซองเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ ต าบลหว้ย

ใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,822,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 179,447,200                 

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการผูป่้วยนอกและรงัสวีนิิจฉยั โรงพยาบาล

มะเร็งชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 149,622,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,210

 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั หลงั 1 29,825,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 375,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคุณภาพน า้ทิ้ง (ฆ่าเชื้อโรค) ต าบลหว้ยใหญ่ 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 375,000                      

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 5,857,900                 
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โครงการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 5,857,900                 

การพฒันาระบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 5,857,900                 

งบด าเนินงาน 5,857,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,857,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ 1 5,857,900                    

กรมควบคุมโรค 11,882,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 9,831,600                 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 9,831,600                 

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 9,831,600                 

งบลงทนุ 9,831,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,831,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,831,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งระบบปฏบิตัิการสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงาน

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่

 6 จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,436,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งระบบปฏบิตัิการสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงาน

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่

 6 จงัหวดัชลบุรี ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 8,395,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 253,700                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 253,700                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 253,700                   

งบลงทนุ 253,700                   

ครุภณัฑ์ 253,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือศรีราชา ต าบลทุ่งสุขลา

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่ง

สุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 183,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่าเรือ

เกาะสชีงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือสตัหบี ต าบลสตั

หบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,900                         
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รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือเกาะสชีงั ต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าเรือศรีราชา ต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือสตัหบี ต าบลสตัหบี อ าเภอสตั

หบี จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าเรือเกาะสชีงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

สตัหบี ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

เกาะสชีงั ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่าเรือ

ศรีราชา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,797,500                 

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 14,000                     

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 14,000                     

งบลงทนุ 14,000                     

ครุภณัฑ์ 14,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุส่าย ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอบาง

ละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 14,000                        

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,783,500                 

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าเรือแหลมฉบงั ต าบลทุ่งสุขลา

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 15,000                        

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,726,500                 

งบลงทนุ 1,726,500                 

ครุภณัฑ์ 1,628,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัท ์ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ตู ้ 1 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 428,500                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอบาง

ละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 15,500                        
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รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉิน ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอบาง

ละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลิชนิดเทา้เหยยีบ ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนยพ์ทัยารกัษ ์

ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลติร ศูนย์

พทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 300,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพปอดพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 6 จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 98,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงพกัขยะติดเชื้อ ศูนยพ์ทัยารกัษ ์ต าบลนาเกลอื 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 98,000                        

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 42,000                     

งบลงทนุ 42,000                     

ครุภณัฑ์ 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 6 จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 6 จงัหวดัชลบุรี ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง

ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 10,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 14,500,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 14,500,000                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 14,500,000                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 11,500,000                

งบลงทนุ 11,500,000                

ครุภณัฑ์ 11,500,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ : GC-HS  (GAS 

Chromatograph Head Space)  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-MS ( Inductive

 Coupled Plasma-Mass Spectrometer detector) ต าบลเสมด็ อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 8,000,000                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง

(HPLC-Diode array-Fluorescence Detector)ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 3,000,000                    
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กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 4,387,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,387,500                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 4,387,500                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 3,876,400                 

งบลงทนุ 3,876,400                 

ครุภณัฑ์ 3,187,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 149,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการ

สุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการ

สุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟตุ ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟตุ สถาบนัพฒันานวตักรรม

ดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง ตวั 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกหอ้งประชมุ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 16,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด  ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ถงั 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 94,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง

 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  100

 น้ิว ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จอ 1 9,500                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 794,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดักา๊ซไนตรสัออกไซด ์ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 216,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ความชื้น ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต

 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอตัราการไหลของอากาศ ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 492,200                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 688,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพเขต 6 จงัหวดัชลบุรี ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 5 407,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 281,600                      

รายการระดบัที1่: เทคอนกรีตลานเอนกประสงค ์พื้นที่ 471 ตารางเมตร 

สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 281,600                      

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 511,100                   

งบลงทนุ 511,100                   

ครุภณัฑ์ 511,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 511,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการ

สุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6

 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 5 129,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบ

บริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 5 129,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  

ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบ

บริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ส ีแบบ Network

 ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่าง

ศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดั

ชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,000                         
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบล

อ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง 

จงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จงัหวดัชลบุรี  ต าบลอ่างศิลา 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1  สถาบนัพฒันานวตักรรมดา้นระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จงัหวดัชลบุรี 

 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 11,400                        

กรมสุขภาพจติ 126,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 126,200                   

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 126,200                   

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 126,200                   

งบลงทนุ 126,200                   

ครุภณัฑ์ 126,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 126,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 6  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 6  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 6 

 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ศูนยสุ์ขภาพจติ

ที่ 6 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 3,200                         

กรมอนามยั 2,700,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,700,000                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 2,700,000                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 2,700,000                 

งบลงทนุ 2,700,000                 

ครุภณัฑ์ 2,700,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ศูนย์

อนามยัที่ 6 ชลบุรี ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารเคมอีตัโนมตัิ ศูนยอ์นามยัที่ 6 

ชลบุรี ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,200,000                    

กระทรวงอตุสำหกรรม 42,907,200                

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 2,647,000                 



150 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03200000 จงัหวดัชลบรุี

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,647,000                 

ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 2,647,000                 

การก ากบัดูแล และถา่ยทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 2,630,000                 

งบลงทนุ 2,630,000                 

ครุภณัฑ์ 2,630,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,630,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเพิม่ความเขม้ขน้ของสารอนิทรียร์ะเหย 

(preconcentrator)  พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็รกัษาสภาพตวัอยา่ง  ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 605,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความน าไฟฟ้าและความเค็ม ต าบลหนองขา้ง

คอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 75,000                        

การบริการอนุญาตเกี่ยวกบัโรงงาน วตัถอุนัตรายและจดทะเบยีนเครื่องจกัร 17,000                     

งบลงทนุ 17,000                     

ครุภณัฑ์ 17,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 17,000                        

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 29,091,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 27,028,000                

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 27,028,000                

ยกระดบัอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตภ์าคตะวนัออกเตรียมความพรอ้มเขา้สู่

อตุสาหกรรม 4.0 13,028,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,028,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 0 13,028,000                   

ยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวนัออกเตรียมความพรอ้มเขา้สู่

อตุสาหกรรม 4.0 14,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 0 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,063,000                 

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 2,063,000                 

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2,063,000                 

งบลงทนุ 2,063,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสาร แบบมหีอ้งเครื่อง รบัน า้หนกัขนาด 800 

กโิลกรมั ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตวั 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 263,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 263,000                      

รายการระดบัที1่: ทางลาดคนพกิารอาคารอ านวยการศูนยส่์งเสริม

อตุสาหกรรมภาคที่ 9 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี งาน 1 263,000                      

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 11,169,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 807,300                   

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 807,300                   
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การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 807,300                   

งบลงทนุ 807,300                   

ครุภณัฑ์ 807,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 769,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร (Vortex Mixer) ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุตุม้น า้หนกัมาตรฐาน CLASS-E2 ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด - ด่าง (pH Meter) ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 69,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ ์(Thermo - 

Hygrometer) ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 5 47,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส 3 ชัน้ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา คนั 1 16,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุกรองมาตรฐานของเครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง 

(Neutral Density filter) ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ไมโครปิเปต ขนาด 100-1,000 ไมโครลติร ต าบลบางพระ

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 10,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave ) ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลติร 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 360,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 9,750,000                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชวีภาพ 9,750,000                 

การพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชวีภาพ 9,750,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,750,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมชวีภาพ 

(Bioeconomy ; Non-Food) 0 9,750,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 611,900                   

การส่งเสริมอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 611,900                   

การส่งเสริมและก ากบัดูแลอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 611,900                   

งบด าเนินงาน 611,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 611,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 59-63) คนั 1 187,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 62-66) คนั 2 424,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 75,661,700                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,506,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,506,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,106,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,106,000                 

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น  

ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชลบุรี  ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 20,000                        

งบอดุหนุน 4,086,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,086,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใตต้น้ลาน ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินหลงัเต่า ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เตาปูน ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาซก ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจด็เนิน ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินบุญญาราม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินกระบก ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ส าราญ ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวนาราม ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมพนม ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เน่ืองจ านงค ์ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานอ้ย ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรพัยน์าบุญญาราม ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหงษานิตยาราม ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวรพรตสงัฆาวาส ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงใหม่ (ธ) ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกะขะ ต าบลหนองหงษ ์อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแช่แวน่ ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าเภาทอง ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี วดั 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางคลองหลวง ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี วดั 1 100,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,200,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,200,000                 

งบอดุหนุน 1,200,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัเขา

นอ้ย ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัทุ่งเหยีง ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 70,120,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 21,390,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 21,390,700                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 21,390,700                

งบลงทนุ 21,390,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,390,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,390,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.คลองกิ่ว พรอ้มส่วนประกอบ    

ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 21,390,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 48,730,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 48,730,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 48,730,000                

งบลงทนุ 48,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,730,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,730,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก.กก.5 บก.รน. ต าบลศรีราชา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบช.ขึ้นไป ภ.2 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. - รอง ผบช. ภ.2 ต าบลหนองขา้ง

คอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 2 5,780,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. - รอง ผบก. ภ.2 ต าบลหนองขา้ง

คอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 2 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 8 คูหา ระดบั ผกก.ขึ้นไป ภ.2ต าบล

หนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 10 คูหา ระดบั สว. - รอง ผกก. 

พรอ้มส่วนประกอบ ภ.2 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี หลงั 2 22,300,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 35,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 3 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 35,000                        

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 5,795,200                 
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ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 169,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

งบอดุหนุน 169,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชลบุรี ต าบลเสมด็ 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชลบุรี  ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 2  ต าบลบางปลา

สรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 34,000                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 5,626,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 5,626,000                 

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 5,626,000                 

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 5,626,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,626,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน และอาคารที่พกัอาศยั 

สตพ.2 ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 5,626,000                    

รฐัวิสำหกจิ 1,020,170,500            

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 100,032,700              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 100,032,700              

โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา 27,165,500                

ก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา 27,165,500                

งบลงทนุ 27,165,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,165,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,165,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 27,165,500                   

โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่า่เรือจกุเสมด็ 72,867,200                

ก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่า่เรือจกุเสมด็ การทา่เรือสตัหบี 72,867,200                

งบลงทนุ 72,867,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,867,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,867,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้ในพื้นที่ท่าเรือจกุเสมด็ 

จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 72,867,200                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 407,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 407,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 407,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 407,500                   

งบอดุหนุน 407,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 407,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 407,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพทัยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานพทัยา ต าบลหนอง

ปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี คนั 1 220,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 784,410,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 622,174,200              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก

622,174,200              

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 34,208,000                

งบลงทนุ 34,208,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,208,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,208,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชนตลาดรอดเอีย่ม 

ถนนเกา้กโิล-แยกไฟแดงเกา้กโิล ถนนบายพาส หมู่9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชนซอยดบัเพลงิ-

บายพาส-สุขาภบิาล 8 หมู่ 5 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 6,016,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชนถนนสุขมุวทิ-ถนน

เกา้กโิล-เขาน า้ซบั หมู่ 6 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 11,988,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชนถนนสุขมุวทิ-รา้น

ริมอ่าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 4,128,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชนถนนสุขาภบิาล 8 

ตัง้แต่แยกไฟแดงบ่อยาง-ถนนบายพาส หมู่ 5, 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอ แห่ง 1 3,964,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่ชมุชน ต ัง้แต่สีแ่ยกหลงั

ซงักวิ-ถนนหนองพงัพวย หมู่ 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดั แห่ง 1 3,692,000                    

ค่ายา้ยแนวทอ่เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 17,370,000                

งบลงทนุ 17,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,370,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,370,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งทาง

หลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทงิลาย)-บรรจบทางหลวง 3 

(ระยอง) ระหวา่ง กม.16+000-กม.57+000 แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้ง ทล.349 พนสันิคม-

หนองซาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) ตอนที่ แห่ง 1 9,570,000                    

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 570,596,200              

งบลงทนุ 570,596,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 570,596,200                 
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 570,596,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุร-ีพนสันิคม-

(พานทอง)-(ท่าบุญม)ี ระยะที่ 1 อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 570,596,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,860,000              

โครงการพฒันาเมอืงส าคญัและเมอืงน่าอยู่ตะวนัออก

151,860,000              

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคตะวนัออก) 151,860,000              

งบลงทนุ 151,860,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,860,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,860,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อส่งน า้สถานีผลติน า้บางละมงุ - สถานีผลติ

น า้ไร่สอง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 73,944,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อสถานีผลติน า้ไร่หน่ึง - อโุมงคก์ลบัรถ

ชมุชนหนองหวา้ ซอย 7 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 40,468,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อสถานีผลติน า้ไร่สอง - กปภ.สาขาแหลม

ฉบงั - มโนรม ซอย 10 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 37,448,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,376,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 10,376,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 10,376,000                

งบลงทนุ 10,376,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,376,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,376,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยเทศบาล 7/9  หมู่ 6 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 536,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหนองชาก 1/17 

ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 325,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 10 ซอยโกสลิา  ต าบล

หนองอรุิณ  อ าเภอบา้นบงึ  จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ศาลเจา้พ่อเสอื - หมู่บา้น

ปญัจรตัน ์ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหนองชาก 1/16  

ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหนองชาก 1/18  

ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล 9 คลองกิ่ว 

เชือ่มบา้นหนองโคก ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ  จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,834,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายหนองเขนิ - 

ส านกัตอ  หมู่ 4 ต าบลหนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,690,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 72,114,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 72,114,400                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 72,114,400                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 11,914,400                

งบอดุหนุน 11,914,400                

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 11,914,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรชลบุรี (วดัรงัษสุีธาวาส) ต าบลสุรศกัดิ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดั แห่ง 1 9,515,700                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนแหลมฉบงั ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรชลบุรี (พลูตาหลวง) ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสตัหบี จงัหวดั แห่ง 1 398,700                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 60,200,000                

งบอดุหนุน 60,200,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัชลบุรี (แหลมฉบงั) ระยะที่ 1 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ แห่ง 1 60,200,000                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 63,205,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,000,000                 

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

พฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื อนัเน่ืองมาจาก 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 58,205,700                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 58,205,700                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 58,205,700                

งบลงทนุ 58,205,700                

ครุภณัฑ์ 4,591,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,741,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา คนั 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว

 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรเ์พือ่การรกัษา สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยแ์บบเคลือ่นที่ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,614,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 28,998,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนแสดงสตัวแ์อฟริกา ภายในสวนสตัวเ์ปิดเขา

เขยีว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 11,999,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยก์กัโรคสตัว ์(ส่วนดา้นบนของโรงพยาบาล

สตัว)์ ภายในสวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั รายการ 1 9,999,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการทางการแพทย ์ภายในสวนสตัว ์

เปิดเขาเขยีว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 1,999,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่วนแสดงและคอกกกั แรดขาว ภายในสวนสตัว ์

เปิดเขาเขยีว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 4,999,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,616,500                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์พาะขยายพนัธุเ์สอืลายเมฆภายใตโ้ครงการ

ความร่วมมอืการเพาะขยายพนัธุเ์สอืลายเมฆร่วมกบัภาคีเพือ่รองรบัและ

พฒันาเครือขา่ยพนัธมติรดา้นวชิาการ ภายในสวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รายการ 1 24,616,500                   

สภำกำชำดไทย 1,656,716,100            

สภากาชาดไทย 1,656,716,100            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 1,656,716,100            

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 1,615,969,000            

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 1,547,848,000            

งบอดุหนุน 1,547,848,000            

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 149,954,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบการจดัเกบ็เวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส ์  ต าบลศรี

ราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 39,830,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารโรงพยาบาลพรอ้มการ

ติดต ัง้  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 96,668,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศทางหอ้งปฏบิตัิการพรอ้มติดต ัง้   ต าบล

ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: แบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,455,200                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,860,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้อตัโนมตัิ ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 3 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัและสลดัผา้   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 3,980,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 127,987,100                 

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไประบบดจิติอล ต าบลศรีราชา อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ต าบล

ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 8 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เตียง 150 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้าพรอ้มบูท๊บารด์งึ

กระดูก ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เตียง 8 464,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุศลัยกรรมส าหรบัผ่าตดัจอประสาทตาพรอ้ม

กลอ้งผูช่้วยดา้นขา้งและชดุถา่ยทอดภาพและอปุกรณ์   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติไอน า้ Boiler ชนิด Once Through Steam 

Boiler ขนาด 2 ตนัต่อช ัว่โมงพรอ้มติดต ัง้   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 4,547,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบอากาศอดัทางการแพทยพ์รอ้มติดต ัง้ในหน่วยจ่าย

กลาง (Air Compressor)   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 1,877,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ ก าลงั

ไม่นอ้ยกวา่ 15 kw   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัน่ิวในท่อไตแบบโคง้งอไดช้นิดมี

อปุกรณ์รบัภาพที่ปลายกลอ้ง   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหร์ะบบการไหลเวยีนของเสน้เลอืดใน

จอประสาทตาดว้ยการฉีดส ีFluorescein และ ICG ระบบเลเซอรส์แกน 

พรอ้มระบบตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของจอประสาทตา ดว้ยระบบ 

Spectral Domain OCT และประมวลผลดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์  ต าบล เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,479,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบ าบดัดว้ยเครื่องฉายแสง LED   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิด

ความละเอยีดสูง   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการแสดงผลและควบคุมติดตามสญัญาณชพี 

(CENTRAL MONITOR) (เครื่องติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย 6 เครื่อง)   

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการแสดงผลและควบคุมติดตามสญัญาณชพี 

(CENTRAL MONITOR) (เครื่องติดตามสญัญาณชพีผูป่้วย 3 เครื่อง)   

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวดีทิศัน ์  ต าบล

ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 4,275,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจทางเดนิหายใจระบบอลัตรา้ซาวน ์  

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 8,950,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจเยือ่หุม้ปอดชนิดวดีทิศัน ์  ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,239,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิด 2 มติิ (2D

 Echocardiography)   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดนั-ปริมาตรและ

ระบบช่วยหายใจดว้ยออกซเิจนความเร็วสูง (High Flow Oxygen) พรอ้ม

ชดุวดัคารบ์อนไดออกไซดจ์ากลมหายใจออก   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหส์มรรถภาพปอดดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์พรอ้มตูว้ดัความจปุอด   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั เครื่อง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุคีมจบักระดูกชนิดเปลีย่นหวัจบัได ้  ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,817,400                    

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะกระดูกชนิดเปลีย่นหวัต่อได ้  ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะตดัและควา้นกระดูกดว้ยความเร็วสูงโดยใชล้ม

หรือแกส๊ไนโตรเจนเป็นแรงขบัเคลือ่น   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา ชดุ 1 1,364,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักระดูกสนัหลงัผ่านท่อ   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอรพ์รอ้มติดต ัง้   

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 1,339,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบ Manifold ไนทรสัออกไซด ์   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 577,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นเลอืดและพลาสม่า   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืใหก้ารรกัษาดว้ยลมเป่าเยน็   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงสญัญาณภาพรงัสเีป็นภาพดจิติอล   ต าบลศรี

ราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจหลอดลมพรอ้มจอแสดงภาพชนิดพกพา  

 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง   ต าบลศรี

ราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 6 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนั 

ส าหรบัเคลือ่นยา้ยผูป่้วย   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสญัญาณชพี (patient monitor)   ต าบลศรีราชา

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืหตัถการ   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดั ชดุ 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดักระดูกขนาดเลก็   ต าบลศรีราชา 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 694,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยดึ

กระดูก   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 889,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์ครื่องใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า 

(Infusion Device Analyzer) 2 Channel   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้าแบบชัง่น า้หนกั   

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เตียง 8 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยวกิฤติควบคุมดว้ยจอดจิติอลกราฟฟิคพรอ้มที่

นอนปรบัระดบัดว้ยระบบไฟฟ้า   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เตียง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอดีี

พรอ้มกลอ้ง   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ไฟฟ้าแบบยนืขบั   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี คนั 5 497,500                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ปลอดเชื้อสแตนเลส   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา

 จงัหวดัชลบุรี คนั 13 494,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ (AED) พรอ้มตูต้ ัง้พื้น  

 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 14 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบฆ่าเชื้อดว้ยโอโซนส าหรบัระบบน า้ประปาพรอ้มติดต ัง้

   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: มอเตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูก  

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรดัหา้มเลอืดดว้ยแรงดนัลมโดยใชไ้ฟฟ้า ชนิด 2 

ช่องจ่ายแรงดนั   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 500,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้มติดต ัง้   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 5,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,226,897,400               

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยร์กัษาพยาบาลรวมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 150 ปี ระยะที่ 2  ต าบลศรีราชา  อ าเภอศรี หลงั 1 1,226,897,400               

ค่าควบคุมงาน 339,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่

และปรบัภูมทิศันบ์ริเวณชายหาด ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 339,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,497,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบ Fire Safety ต าบลศรีราชา อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 9,497,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,594,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคุณภาพอากาศดว้ยระบบระบายอากาศแบบ 

EVAP AIR COOL ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 2,788,400                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเชือ่มท่อเมนระบบสุญญากาศทางการแพทย ์ 

(Medical Vacuum System)   ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศ (Ventilation) ในหอ้ง 

Medical Gas ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 1,356,600                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 16,518,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่และปรบัภูมิ

ทศันบ์ริเวณชายหาด ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 16,518,500                   

จดัการเรียนการสอนเพือ่ร่วมผลติแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบคุลากรทางดา้น

สาธารณสุข 68,121,000                

งบอดุหนุน 68,121,000                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,121,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจดัการเรียนการสอนประจ าหอ้ง ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิก  ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 4,121,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก 

ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หลงั 1 64,000,000                   

โครงการคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของผูสู้งอาย ุเดก็และเยาวชนทีด่อ้ยโอกาสตามตน้แบบของ

สภากาชาดไทย 40,747,100                

พฒันาตน้แบบและขยายบริการในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชวีติของประชาชน

รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุโดยการมส่ีวนร่วมของอาสากาชาด ยวุกาชาด เหลา่

กาชาดจงัหวดัและกิ่งกาชาด 40,747,100                

งบอดุหนุน 40,747,100                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,477,500                    

รายการระดบัที1่: Software ระบบเชือ่มต่อขอ้มูลกบัระบบ PACS (ไม่รวม 

RIS) 1 Format พรอ้มติดต ัง้ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: Software ระบบเชือ่มต่อขอ้มูลกบัระบบ LIS  1 Format

 พรอ้มติดต ัง้ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 802,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดผา้ชนิด 1 ลูกกลิ้ง ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา

 จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 2,100,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 24,630,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์ารท างานของสมองขณะใหก้ารบ าบดัฟ้ืนฟู

   ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เครื่อง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์พยงุและเคลือ่นยา้ยผูป่้วยระบบราง ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ชดุ 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งปฏบิตัิการตรวจวนิิจฉยัทางอณูชวีโมเลกลุ 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระบบ 1 5,000,000                    

ค่าควบคุมงาน 1,420,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุงต่อเติมอาคารเทพรตันก์ารุญ   

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 1,420,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,119,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงต่อเติมอาคารเทพรตันก์ารุญ ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี งาน 1 9,119,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 573,456,800               

จงัหวดัชลบรุี 426,317,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 426,317,200              
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การพฒันาดา้นสงัคม 49,898,900                

บริหารจดัการสาธารณภยัจงัหวดัชลบรุีแบบบูรณาการ 1,315,900                 

งบด าเนินงาน 1,315,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,315,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 355,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 355,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเครื่องแต่งกาย 0 960,000                      

พฒันาระบบสาธารณูปโภคเพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชน 38,583,000                

งบลงทนุ 38,583,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,583,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 7,877,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 3,598,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบผลติน า้ประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่

  หมู่ที่ 7 ต าบลวดัหลวง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 2,379,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายท่อเมนประปาบริเวณถนนเอกชยั 1 และเอกชยั 2 

ยาว 1.500 กโิลเมตร ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,506,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้ ขนาดกวา้ง 80.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

 ลกึ 12.00 เมตร ความลาดเอยีง 1:1 คิดเป็นปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

155,136 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มอาคารโรงสูบน า้และถนนน า้ลน้ หมู่ที่ 4 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 11,506,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพฒันาแหลง่น า้กกัเกบ็น า้ดบิเขตพื้นที่เทศบาล

ต าบลหวักญุแจ หมู่ที่ 1 ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 7,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทุ่นผูกเรือบรรทุกสนิคา้ภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) 

บริเวณสะพานไทยพบัลคิพอรท์ (หมายเลข 25) ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอ

เกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทุ่นผูกเรือบรรทุกสนิคา้ภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) 

บริเวณเกาะรา้นดอกไม ้(หมายเลข 26) ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั แห่ง 1 6,000,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 80,442,500                

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 31,095,500                

งบด าเนินงาน 1,415,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,415,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเรือ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 526,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 301,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 334,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 155,000                      

งบลงทนุ 10,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปกัไมไ้ผ่ชะลอคลืน่ ระยะทาง 2.700 กโิลเมตร อ าเภอ

เมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 19,680,000                

รายการระดบัที1่: จดัท าปะการงัเทยีมคอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณแหลมงู 

และบริเวณแหลมตุก๊ตา อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี 0 9,930,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าปะการงัเทยีม จ านวน 1,250 แท่ง บริเวณพื้นที่เกาะ

ลา้น อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 0 9,750,000                    

ฟ้ืนฟูแหลง่น า้จงัหวดัชลบรุี 44,347,000                

งบลงทนุ 44,347,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,347,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิล  าหว้ยสาธารณะ ยาวฝัง่ละ 800.00 

เมตร ยาวรวม 1.600 กโิลเมตร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,347,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก าแพงกนัดนิคอนกรีตหว้ยสุครีพ พรอ้มทางเดนิ

และราวกนัตก ยาวฝัง่ละ 274.00 เมตร ยาวรวม 548.00 เมตร หมู่ที่ 4 และ

หมู่ที่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้ ขนาดกวา้ง 60.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

 ลกึ 6.00 เมตร อตัราลาดชนั 1 : 1 คิดเป็นปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

25,812 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 1,347,000                    

บริหารจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารคดัแยกขยะมูลฝอยบริเวณหมวดศิลา (การ

รถไฟ) พรอ้มระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดั แห่ง 1 5,000,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 266,403,600              

พฒันาเสน้ทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมสายหลกัจงัหวดัชลบรุี 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายแยก ทางหลวง

หมายเลข 331 ถงึบา้นมะขามคู่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.556 กโิลเมตร หนา

 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 9,900,000                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมสายยอ่ยเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมสายหลกัจงัหวดัชลบรุี 256,503,600              

งบลงทนุ 256,503,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,503,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 239,535,600                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และช่วงที่ 2 กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต าบลหนองขา้ง

คอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 11,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัเขาบ่อยาง กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ หมู่ที่

 1 ต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 8,290,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายมากทรพัย ์พรอ้ม

วางท่อระบายน า้ หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร ความยาวรวมท่อและ

บ่อพกัยาว 382.00 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลส านกับก เชือ่มหมู่ที่ 6 ต าบลนาป่า 

อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นเนินทรายถงึ

แยกสนามบนิ กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ระบบระบายน า้ หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 8,886,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตะเคียนเตี้ย กวา้ง 

8.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มระบบระบายน า้ หมู่ที่ 

2 ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 5,751,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นนายไปลถ่งึถนน

ตะเคียนเตี้ย กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.250 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 

4 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 4,091,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอโุมงคร์ะบายน า้ ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ยาว 

170.00 เมตร และผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองส าราญถงึหว้ย

เตย กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองชาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบ่อเป้าถงึเขาหว้ยยอ 

กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบาย

น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ (มอก.ชัน้ 3) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 

จ านวน 1,406 ท่อน และบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหลก็ จ านวน 126 บ่อ และก่อสรา้งรางวตีลอดแนววางท่อระบายน า้ท ัง้ 

2 ขา้ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองซ า้ซาก อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 5,980,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัพระธรรมจกัร 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 916.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองกิ่ว

 อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองปรือถงึ

สมาคมบงึทอง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 

1 ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,999,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองโกศลถงึบา้น

ออ้มแกว้ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,984,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเกาะลอยถงึบางนาง 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะ

ลอย อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,992,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นคลองบางขา้ว 

(ตอนที่ 2) กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 

ต าบลบางหกั อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายถนนตดัใหม่หนอง

ตารางถงึเนินเขมร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 1 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,262,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายธรรมรตันถ์งึบา้นเขา

มะกรูด กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.470 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหล่

ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง สายทาง 1 14,186,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายธรรมรตันถ์งึทุ่งปืน

แตก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.100 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหล่

ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง สายทาง 1 6,964,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 

410.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ขนาด 0.60 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 4,504,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองชมสวนถงึเขา

กระถนิ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดั สายทาง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเฉลมิพระเกยีรติถงึ

เขาตะแบก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.550 กโิลเมตร หนา 0.20  เมตร หมู่ที่ 1

 ต าบลหนองเสอืชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 8,749,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหมู่บา้นใหม่ ชมุชน

หนองตะเคียนทอง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 406 

ท่อน และขนาด 0.80 เมตร จ านวน 237 ท่อน และบ่อพกัน า้ จ านวน 71 บ่อ

 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นกฤษฎา ทองค า

บรรจง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงั

และปกัป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,827,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคอกมา้ถงึศาลา

ประชาคม ช่วงที่ 1 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 

8 ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,674,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเทศบาล ซอย 7 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มรางระบายน า้ 

และกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มท่อระบาย

น า้ กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.179 กโิลเมตร หมู่ที่ 14 ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอ สายทาง 1 14,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางเขา้ที่ดนิ

สาธารณประโยชน ์กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มก่อสรา้งท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 292 ท่อน และบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ 

จ านวน 34 บ่อ พรอ้มรางระบายน า้ (รางว)ี คอนกรีตเสริมเหลก็ ความยาว

รวมไม่นอ้ยกวา่ 326.00 เมตร ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,310,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองขยาด 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 823.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลหนอง

ขยาด อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 4,549,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเขา้หมู่บา้นหนา้

ส านกังานที่ดนิ กวา้ง 8.00  เมตร ยาว 415.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 

11 ต าบลไร่หลกัทอง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายแยกจากถนนนาคถงึ

ศาลเจา้แป๊ะกง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 4

 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 2,167,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งงานวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณ

ขา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดท่อกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็และฝาบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มท า

ถนนกลบัคืนสภาพเดมิ กวา้ง 1.50  เมตร ยาว 170.00 เมตร หมู่ที่ 1 และ

หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเซดิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 1,442,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายสุบนิถงึ

โรงงาน 4 ส. กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2.515 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 

4 และหมู่ที่ 5 ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 7,012,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย 331 ถงึม่วงหวาน 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 15 ต าบลหนอง

เหยีง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,612,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายถนนบุญเลศิ กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ 

(มอก. ชัน้ 3) ขนาด 0.60 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี สายทาง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย ชบ. 1003 ถงึเขา

ตะแบก ตอนที่ 2 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ (มอก. ชัน้ 3) ขนาด 0.80 เมตร 

หมู่ที่ 7 ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 7,148,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

525.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 ถงึหมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเกาะสะเดา กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 977.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลนามะตูม 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 5,556,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบริเวณบา้นนางอไุร

วรรณ แซต่ ัน้ ถงึบ่อปลานายสายหยดุ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร และยกระดบัลูกรงั กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลท่าขา้ม สายทาง 1 1,859,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายไร่กลางถงึโคกชา้ง 

(ช่วงที่ 1) กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.199 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 

ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 5,121,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวเิศษนิยมถงึบา้นยาง

ใหญ่  กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มระบบ

ระบายน า้ ความยาวรวม 1.000 กโิลเมตร หมู่ที่ 12 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอ สายทาง 1 6,758,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายมาบไขเ่น่า กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 1.520 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเสอื

ชา้ง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 8,608,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตสายเซดินอ้ย กวา้ง 

6.40 เมตร ถงึ 11.00 เมตร ยาว 1.190 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 3,466,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายปรกฟ้าถงึ

แยกหนองหอย -3245 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.657 กโิลเมตร หนา 0.05 

เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 7,419,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นเนินต ัว้ กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 827.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสั สายทาง 1 2,110,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคลองสามงา่มถงึ

บา้นหวัสนาม กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.880 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 7,290,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัอทุกเขปสมีาราม

ถงึสะพานขา้มคลอง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.484 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร

 หมู่ที่ 9 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

665.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 1,899,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 0.60 เมตร 2 

ขา้งทาง พรอ้มบ่อพกั จ านวน 55 บ่อ ยาวรวม 559.00 เมตร และก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.50 เมตร ถงึ 6.00 เมตร ยาว 318.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 3,563,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้

บริเวณหนา้โรงงานไอศกรีม (ช่วงที่ 2) กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 3,513,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,968,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายปรกฟ้า 

ซอย 4 ชมุชนยอ่ยที่ 7 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

 หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะจนัทร ์อ าเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 2,681,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงที่ 1 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.380 กโิลเมตร และช่วงที่ 2 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน 2 แห่ง รวม 16 ท่อน หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง สายทาง 1 7,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเจยีมเจริญ กวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 1.700 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อลอดระบาย

น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 0.80 เมตร จ านวน 2 จดุ จดุละ 2 แถว แถว

ละ 10 ท่อน หมู่ 8 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 7,077,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 2,636,400                 

ส่งเสริมสนิคา้เกษตรปลอดภยัตลอดโซอ่ปุทานจงัหวดัชลบรุี 2,636,400                 

งบด าเนินงาน 2,636,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,636,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,881,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าเลม่เอกสารเผยแพร่ตน้แบบ

การท าการเกษตรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ในจงัหวดัชลบุรี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าวดิโีอวดีทีศัน ์ตน้แบบการท า

การเกษตรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ในจงัหวดัชลบุรี 0 600,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าเวบ็ไซต์ 0 165,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาบริการเผยแพร่การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร/

เจา้หนา้ที/่ภารกจิหน่วยงาน ทางเคเบลิทอ้งถิน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการผลติสปอตวทิยุ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเผยแพร่สปอตวทิยุ 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไวนิลรา้นคา้ตลาดเกษตรกร 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการป้ายไวนิลพรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ 0 500                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าป้าย standee พรอ้มอปุกรณ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 718,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 718,900                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 26,935,800                ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหม้คีวาม

หลากหลาย 16,935,800                

งบด าเนินงาน 16,935,800                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,935,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,935,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานแขง่ขนัวิง่มนิิมาราธอนเพือ่

ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) 0 2,936,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัมหกรรมมหศัจรรยอ์าหาร 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมปัน่ปนัรกัที่สวนป่าสริิ

เจริญวรรษอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 2,999,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเที่ยวจงัหวดัชลบุรี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย 

สบืสานศิลป์ ถิน่หนองจบัเต่า เขาชจีรรย์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ

เมอืงพทัยา 0 4,000,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัชลบรุีใหม้มีาตรฐาน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันถ์นนสายหมวดศิลา ต าบลท่าเทววงษ ์

อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 147,139,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 147,139,600              

โครงการพฒันาความพรอ้มของพื้นทีแ่ละสรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ

อตุสาหกรรมมุง่สู่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 54,100,000                

พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบั Thailand 4.0 ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,600,000                 

งบด าเนินงาน 3,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,200,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการพฒันาใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีด่แีละ

ทนัสมยัทีสุ่ด 45,500,000                

งบลงทนุ 45,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายแยก ทช.ชบ.2081 

ถงึอ่างเกบ็น า้มาบประชนั  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 3.800 กโิลเมตร ต าบลโป่ง 

อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสาย ชบ.1063 สายแยก 

ทล.3  บา้นชากแงว้  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 9.450 กโิลเมตร ต าบลนาจอม

เทยีน และต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอสตัหบี และอ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี สายทาง 1 15,500,000                   

Matching Innovation in smart industry 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 176,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 90,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 453,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 204,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,120,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน Event รวมประชาสมัพนัธ์ 0 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 55,600                        

โครงการพฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ป็นแหลง่ผลติอาหารทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล 19,028,900                

พฒันาและส่งเสริมการผลติผลไมป้ลอดภยัและไดม้าตรฐานครบวงจร 6,970,000                 

งบด าเนินงาน 6,970,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 360,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 360,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 393,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 393,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,544,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่ารถ 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ 0 8,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 26,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหส์ารเคมทีี่ตกคา้งในดนิ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหส์ารตกคา้งในผลผลติ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดัท าการตรวจสอบยอ้นกลบัผลติภณัฑ์ 0 33,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิและใหก้ารรบัรองแปลง 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติบรรจภุณัฑต์รา

สญัลกัษณ์ตามชนิดสนิคา้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 600,000                      

ยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูปสู่อตุสาหกรรมแหง่อนาคต 11,192,500                

งบด าเนินงาน 11,192,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,192,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 424,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 780,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 646,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 77,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 723,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 723,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,264,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูล 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาใหค้ าปรึกษาแนะน า 0 6,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวนิิจฉยั 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมา First Visit สถานประกอบการ 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีปิด 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจบัคู่ธุรกจิการคา้ 0 1,500,000                    

ส่งเสริมการตลาดผลไมแ้ละอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐาน 866,400                   

งบด าเนินงาน 866,400                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 866,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 42,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 135,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 135,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 688,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการสนิคา้เกษตรปลอดภยั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการ 0 167,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 221,400                      

โครงการปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 4,877,700                 

เชื่อมโยงตลาดสนิคา้ชมุชนเชงินวตักรรมกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 4,877,700                 

งบด าเนินงาน 4,877,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,877,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 106,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 70,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 19,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 54,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,704,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการออกแบบโครงสรา้งคูหา พรอ้ม

ตกแต่งและการแสดง 0 4,704,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,200                         

โครงการการแกไ้ขปญัหามลพษิและพฒันาบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 64,133,000                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ 4,509,000                 

งบลงทนุ 4,509,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,509,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 650,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพาะช ากลา้หวาย กลา้ 130000 650,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,859,000                    

รายการระดบัที1่: งานปลูกป่าใชส้อย ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: งานปลูกป่าหวาย ไร่ 500 1,750,500                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝก กลา้ 150000 247,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้แบบกลอ่งเกเบี้ยน ต าบลคลองตะเกรา 

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 10 248,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ กโิลเมตร 100 514,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ กลา้ 80000 608,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้อ้งถิน่ กลา้ 80000 232,000                      

ก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse-Derived Fuel : RDF) 

และปุ๋ยหมกั (ระยะที1่) 59,624,000                

งบลงทนุ 59,624,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,624,000                   

สิง่ก่อสรา้งนวตักรรมไทย-ดา้นอืน่ ๆ 59,624,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ 

(Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์(Municipal Solid Waste

 Management System for Refuse-Derived Fuel : RDF and 

Organic Fertilizer Production) ขนาดรองรบัปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตนั ระบบ 1 59,624,000                   

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


