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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,828,784,744            

จงัหวดัตราด 2,828,784,744            

ส านักนายกรฐัมนตรี 14,936,700                

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 14,551,900                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 10,063,900                

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 10,063,900                

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 10,063,900                

งบอดุหนุน 10,063,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,063,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษหมู่เกาะชา้ง

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 10,063,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,488,000                 

พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ศกัยภาพชมุชนุและ

เศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 4,488,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืทีม่ธีรรมาภบิาล 2,500,000                 

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษหมู่เกาะชา้ง

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 2,500,000                    

พฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยกระบวนการการมส่ีวนร่วมแบบ

บูรณาการ 1,988,000                 

งบอดุหนุน 1,988,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,988,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษหมู่เกาะชา้ง

และพื้นที่เชือ่มโยง 0 1,988,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 26 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลาโหม 884,300                   

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

03230000 จงัหวดัตราด
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กองบญัชาการกองทพัไทย 884,300                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 884,300                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 884,300                   

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 884,300                   

งบลงทนุ 884,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 884,300                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 677,400                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด แห่ง 1 225,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 206,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุสระเกบ็น า้ ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั แห่ง 1 90,400                        

รายการระดบัที1่: งานขดุสระเกบ็น า้ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั แห่ง 1 116,500                      

กระทรวงการคลงั 957,000                   

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดั คนั 1 957,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 15,236,100                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 236,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัตราด คนั 1 236,100                      

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบล

หนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 15,000,000                   
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 839,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 721,900                   

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 55,600                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 55,600                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 55,600                     

งบลงทนุ 55,600                     

ครุภณัฑ์ 55,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

ตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  120 

น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัตราด  ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด จอ 1 13,100                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 118,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 118,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 118,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 118,000                   

งบลงทนุ 118,000                   

ครุภณัฑ์ 118,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 543,389,400               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,600                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,600                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 28,600                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี  ต าบลบางพระ 

 อ าเภอเมอืงตราด  จงัหวดัตราด เครื่อง 1 28,600                        

กรมชลประทาน 503,646,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 129,249,100              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 100,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 100,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 129,149,100              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 129,149,100              

งบลงทนุ 129,149,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,149,100                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 129,149,100                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสาย 2 ซา้ย ต าบลหนองเสมด็ 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 4.780 กม. รายการ 0 23,854,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโครงการอ่างเกบ็น า้คลองโสน ต าบล

ด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ระยะทาง 1.522 กม. รายการ 0 6,178,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสาย 3 ซา้ย ต าบลหนองคนัทรง

 อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 5.477 กม. รายการ 0 26,786,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยแรง้ ต าบล

ด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 6,200,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองคนัก ัน้น า้เค็มท่าเลือ่น ต าบล

ตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 0.931 กม. รายการ 0 6,817,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโครงการอ่างเกบ็น า้คลองหลอด 2 

ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ระยะทาง 1.263 กม. รายการ 0 5,214,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโครงการชลประทานตราด ต าบล

หนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 0.167 กม. รายการ 0 747,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้ อ่างเกบ็น า้ด่านชมุพล  ต าบลด่าน

ชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ระยะทาง 0.273 กม. รายการ 0 1,109,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสาย 1 ซา้ย ต าบลหนองเสมด็ 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระยะทาง 2.042 กม. รายการ 0 11,153,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้ ประตูระบายน า้เวฬ ุต าบลประณีต 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด  ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 3,298,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนประตูระบายน า้คลองร่างหวาย ต าบลเขาสมงิ

 อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ระยะทาง 1.529 กม. รายการ 0 8,640,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนประตูระบายน า้เขาสมงิ ต าบลเขาสมงิ อ าเภอ

เขาสมงิ จงัหวดัตราด  ระยะทาง 1.586 กม. รายการ 0 8,650,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝัง่ขวา  ของอ่าง

เกบ็น า้เขาระก าขยาย ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด  

ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 20,500,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 370,573,300              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 61,755,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 61,755,000                

งบลงทนุ 61,755,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,755,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 61,755,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นทุ่งตอง อ่างเกบ็น า้คลองโสน ต าบล

นนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด รายการ 0 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 22,755,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ ปตร.คลอง

ไมซ้ี้  โครงการชลประทานตราด ต าบลหนองเสมด็,หนองโสน อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิปิดช่องเขาต า่ตวัที่ 3 และอาคาร

ประกอบ อ่างเกบ็น า้วงัปลาหมอ โครงการชลประทานตราด ต าบลท่าโสม 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย ปตร.

คลองไมซ้ี้  โครงการชลประทานตราด ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้(ฝายคลองปราณีต)  โครงการ

อ่างเกบ็น า้ทบัทมิสยาม 01  โครงการชลประทานตราด ต าบลด่านชมุพล 

อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 2 ซา้ย ปตร.

คลองไมซ้ี้  โครงการชลประทานตราด    ต าบลหนองเสมด็, หนอง

คนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายคลองร่างหวาย 1  โครงการชลประทาน

ตราด ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 3 ซา้ย ปตร.

คลองไมซ้ี้ โครงการชลประทานตราด ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Control House และอาคารประกอบ อ่าง

เกบ็น า้ด่านชมุพล  โครงการชลประทานตราด ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อ รายการ 1 995,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ ปตร.เขาสมงิ  โครงการ

ชลประทานตราด ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิปิดช่องเขาต า่ตวัที่ 1,2 และ 3 อ่าง

เกบ็น า้เขาระก า  โครงการชลประทานตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ฉุกเฉิน อ่างเกบ็น า้ด่านชมุ

พล  โครงการชลประทานตราด ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คนัก ัน้น า้เค็มคลองท่าเลือ่น จ านวน 11 

แห่ง  โครงการชลประทานตราด อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทา้ยอาคารระบายน า้ อ่างเกบ็น า้คลองโสน  

โครงการชลประทานตราด ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนทางเขา้หวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยแรง้

 กม.2+000  โครงการชลประทานตราด ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองย ัง้และอาคารประกอบ  โครงการ

ชลประทานตราด ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ ปตร.เวฬ ุ โครงการ

ชลประทานตราด ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงและหนิทิ้งทา้ยอาคารระบายน า้ลน้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยแรง้  โครงการชลประทานตราด ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานตราด ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 1,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 273,705,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 108,000,000              

งบลงทนุ 108,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 108,000,000                 

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

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นคลองปุก ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นปะเดา ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นอ่าวใหญ่ 

ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 48,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 165,705,300              

งบลงทนุ 165,705,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 165,705,300                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 165,705,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้

คลองสะพานหนิ จงัหวดัตราด รายการ 0 705,300                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้คลองสะพานหนิ จงัหวดัตราด รายการ 0 165,000,000                 

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 35,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นท่าระแนะ ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด 0 35,000,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 113,000                   

การจดัการคุณภาพน า้ 113,000                   

งบลงทนุ 113,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 113,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มที่ตวัอาคาร ประตูระบายน า้คลองท่า

เลือ่น ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 113,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,824,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 3,824,000                 

การจดัการงานชลประทาน 3,824,000                 

งบลงทนุ 3,824,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,824,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 684,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 684,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานตราด 

ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 684,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,640,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

ตราด ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานตราด ต าบล

หนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ดว้ยแรงคน โครงการชลประทานตราด 

ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 0 500,000                      

กรมประมง 210,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 210,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 210,000                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 210,000                   

งบลงทนุ 210,000                   

ครุภณัฑ์ 210,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 210,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ

2,000 ลติร กน้ถงัทรงกรวย ท่อน า้ออก 3 น้ิว ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอ ใบ 10 210,000                      

กรมปศุสตัว ์ 1,124,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 260,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 260,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   

ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลหาดเลก็ 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 260,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 16,000                        
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กรมพฒันาทีด่นิ 36,811,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 560,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 560,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 560,000                   

งบลงทนุ 560,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 560,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 560,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัตราด ไร่ 110 560,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,406,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 5,406,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 4,218,000                 

งบลงทนุ 4,218,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,218,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,218,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัตราด กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัตราด กลา้ 900000 918,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,188,000                 

งบลงทนุ 1,188,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,188,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัตราด ไร่ 54 1,188,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 30,845,400                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 587,400                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 587,400                   

งบลงทนุ 587,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 4 71,200                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้งน า้ขาว อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 30,258,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 30,258,000                

งบลงทนุ 30,258,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,258,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,258,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ บา้นแสนสุข หมู่ 9 ต าบลแสนตุง้ 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 7,845,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นตกตกั หมู่ 6 ต าบลสะตอ อ าเภอเขา

สมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 4,086,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ รร.เขานอ้ยวทิยาคม หมู่ 8 ต าบลหว้ยแรง้ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,926,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นทางควาย หมู่ 4 ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขา

สมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นมมุสงบ หมู่ 6 ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขา

สมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 5,402,000                    

กรมวชิาการเกษตร 953,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 953,000                   

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 953,000                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 953,000                   

งบลงทนุ 953,000                   

ครุภณัฑ์ 953,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด คนั 1 848,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 508,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 508,800                   
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เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 508,800                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 508,800                   

งบลงทนุ 508,800                   

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ไร่ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 444,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 444,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. ดา้นหนา้ส านกังานเกษตรอ าเภอแหลม

งอบ พรอ้มรางระบายน า้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอแหลมงอบ ต าบล

แหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 444,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 70,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 70,400                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 70,400                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 32,400                     

งบลงทนุ 32,400                     

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 32,400                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัตราด  ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตราด  ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัตราด  ต าบล

หนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 22,000                        

กระทรวงคมนาคม 1,081,960,100            

กรมเจา้ทา่ 800,000                   

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 700,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 700,000                   

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                      

รายการระดบัที1่: ยานพาหนะเคลือ่นที่บนผวิน า้ (JETSKI) ส านกังานเจา้ท่า

ภูมภิาคที่ 6 สาขาตราด จ.ตราด ล า 1 700,000                      

กรมการขนส่งทางบก 2,710,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,710,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 2,710,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 2,710,000                 

งบลงทนุ 2,710,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,710,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอเขาสมงิ ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัตราด สาขาอ าเภอเขา

สมงิ ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,260,000                    

กรมทางหลวง 747,181,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 511,308,000              

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 511,308,000              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 511,308,000              

งบลงทนุ 511,308,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 511,308,000                 
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 511,308,000                 

รายการระดบัที1่: สายตราด - หาดเลก็ ตอน ทางแยกเขา้ ต.ไมรู้ด - บ.

คลองจาก จ.ตราด กม. 23.45 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายตราด - หาดเลก็ ตอน 3 จ.ตราด กม. 23.5 411,308,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 35,000,000                

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น า้เวฬ ุ- เขาสมงิ จ. แห่ง 1 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 42,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิชายแดนภาคตะวนัออก 42,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ แห่ง 1 42,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 153,623,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 137,610,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 137,610,000              

งบลงทนุ 137,610,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,610,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 137,610,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงตราด กม. 590 39,040,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ ตอน

 1 จ.ตราด แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมคอ้ ตอน 1 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ ตอน 1 แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ.ตราด แห่ง 1 12,570,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ ตอน

 3 จ.ตราด แห่ง 1 17,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 16,013,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 14,913,000                

งบลงทนุ 14,913,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,913,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,913,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมงิ - แม่น า้ตราด จ. แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ. แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ 

ตอน 1 จ. ตราด แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ 

ตอน 2 จ. ตราด แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมคอ้ 

ตอน 2 จ. ตราด แห่ง 1 1,300,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ - 

แหลมคอ้, สายทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั, สายทาง

หลวงหมายเลข 3158 ตอน เขาสมงิ - นนทรี และสายทางหลวงหมายเลข 

3299 ตอน ชา้งทูน - โชคด ีจ. ตราด แห่ง 6 933,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ จ. แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ และ

สายทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั จ. ตราด แห่ง 2 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ด่านชมุพล แห่ง 1 520,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แม่น า้เวฬ ุ- 

เขาสมงิ - แม่น า้ตราด ตอน 2 จ. ตราด แห่ง 1 1,100,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,250,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 900,000                   

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 900,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ชา้งทูน - โชคด ี ตอน

 1 จ. ตราด แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ชา้งทูน - โชคด ี ตอน

 2 จ. ตราด แห่ง 1 450,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงตราด 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 331,269,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 7,860,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 7,860,000                 

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 7,860,000                 

งบลงทนุ 7,860,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,860,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,860,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย ก1, ข 

และ ค1 ผงัเมอืงรวมเมอืงตราด จ.ตราด 0 7,860,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 77,410,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 9,340,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 9,340,000                 
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งบลงทนุ 9,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,340,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,340,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหว้ยแรง้ อ.เมอืง จ.ตราด ม. 110 9,340,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 45,370,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 45,370,000                

งบลงทนุ 45,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,370,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,370,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองแอ่งปุก อ.เขาสมงิ จ.ตราด กม. 4.275 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ. กม. 1.47 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.โครงการทบัทมิสยาม 01 อ.

บ่อไร่ จ.ตราด กม. 0.91 3,370,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 14,800,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 14,800,000                

งบลงทนุ 14,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.1002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.1009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นท่าประดู่ อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตร.4014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3157 - บา้นทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 6,800,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,900,000                 

งบลงทนุ 7,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ตร.4029 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3148 - อ่างเกบ็น า้เขาระก า อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 7,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 44,767,000                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 38,500,000                

ปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางการผลติและธุรกจิสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 38,500,000                

งบลงทนุ 38,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,500,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157

 - บา้นโครงการทบัทมิสยาม 01 อ.บ่อไร่ จ.ตราด กม. 10.155 24,102,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเกบ็น า้เขาระก า อ.

เมอืง จ.ตราด กม. 3.42 14,398,000                   

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 6,267,000                 

 พฒันาเสน้ทางส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออก 6,267,000                 

งบลงทนุ 6,267,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,267,000                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,267,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายเขา้บา้นทอ้งอ่าว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กม. 0.611 6,267,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 184,482,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,850,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด ม. 28 3,560,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 4,290,800                 

งบลงทนุ 4,290,800                 

ครุภณัฑ์ 650,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทตราด ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทตราด เครื่อง 1 580,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,640,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,640,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง แห่ง 1 3,640,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 168,700,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 168,700,000              

งบลงทนุ 168,700,000              

ครุภณัฑ์ 1,980,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,720,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 166,720,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3217

 - บา้นเสมด็แดง อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นท่าเลือ่น อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 7,651,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3271

 - บา้นเนินเปราะ อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3159

 - บา้นแก่งไพร อ.เขาสมงิ จ.ตราด แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3157

 - บา้นคลองโสนบน อ.บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 9,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157

 - บา้นตากแวง้ลา่ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148

 - บา้นหนองปรือ อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นท่าโสม อ.เขาสมงิ จ.ตราด แห่ง 1 6,825,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเกบ็น า้เขาระก า อ.

เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3148

 - บา้นหนองปรือ อ.เมอืง, แหลมงอบ จ.ตราด แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3159

 - บา้นแก่งไพร อ.เขาสมงิ จ.ตราด แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3494

 - บา้นฆอ้ อ.เขาสมงิ จ.ตราด แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บา้นท่าประดู่ อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 7,189,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ตร.6034 บา้นปะอา - บา้นคลองลอื อ.

บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 4,385,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขา

นอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด กม. 2.3 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตร.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้น

แหลมกลดั อ.เมอืง จ.ตราด กม. 3.1 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ตร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้น

ทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด กม. 2.5 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทตราด กม. 327 17,770,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 7,931,300                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,884,400                 

งบลงทนุ 6,884,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,884,400                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,884,400                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทตราด แห่ง 1 714,400                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3157 - บา้นตากแวง้ลา่ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.4015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3148 - บา้นลา่ง อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 1,370,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.1016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บา้นท่าโสม อ.เขาสมงิ จ.ตราด แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ตร.1027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - แหลมกลดั อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 2,100,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทตราด แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 16,750,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,700,000                
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อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,700,000                

งบลงทนุ 12,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,700,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,700,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตร.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นตากแวง้ลา่ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตร.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตร.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บา้นหวัตาโป้น อ.บ่อไร่ จ.ตราด แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตร.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3271 - บา้นเสมด็แดง อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ตร.

6032 บา้นท่าเรือจา้ง - บา้นเนินตาแมว อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 750,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,050,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,050,000                 

งบลงทนุ 4,050,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,050,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตร.

1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บา้นเขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ตร.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3159 - บา้นตรอกกระสงัข ์อ.เมอืง จ.ตราด แห่ง 1 1,950,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 28,564,050                

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 7,273,900                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,777,200                 

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 4,988,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 4,988,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,988,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัตราด ไร่ 20 4,988,000                    

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                        
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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 604,200                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 604,200                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคตะวนัออก) 604,200                   

งบด าเนินงาน 604,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 604,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 223,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 176,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 27,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 892,500                   

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 892,500                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 892,500                   

งบลงทนุ 892,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 892,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 892,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัตราด กลา้ 25000 72,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัตราด ไร่ 707 820,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 6,750,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,750,000                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 6,750,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 6,750,000                 

งบลงทนุ 6,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,750,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองยายบนั  หมู่ที่ 6  ต าบลสะตอ  อ าเภอ

เขาสมงิ  จงัหวดัตราด แห่ง 1 6,750,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 2,656,500                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,656,500                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 983,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัเสนาณรงค ์หมู่ที่ 6 

ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 1,673,500                 
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 667,600                   

งบลงทนุ 667,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 667,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 667,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเกษมสุข  หมู่ที่ 2 ต าบล

เทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นฆอ้  หมู่ที่ 2 ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,005,900                 

งบลงทนุ 1,005,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,005,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นผาเรือง  หมู่ที่ 3 ต าบลเทพ

นิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นฆอ้  หมู่ที่ 2 ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นฆอ้  หมู่ที่ 2 ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 335,300                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 6,840,550                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,423,350                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 3,183,350                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 102,500                   

งบลงทนุ 102,500                   

ครุภณัฑ์ 102,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัตราด เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัตราด เครื่อง 1 57,500                        

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 660,000                   

งบลงทนุ 660,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 660,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัตราด แหลง่ 1 660,000                      

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 2,369,450                 

งบลงทนุ 490,000                   

ครุภณัฑ์ 490,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 490,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ด าน า้ลกึ จงัหวดัตราด ชดุ 5 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพใตน้ า้ จงัหวดัตราด ตวั 1 40,000                        
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งบรายจ่ายอื่น 1,879,450                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัระบบและติดต ัง้ทุ่นจอดเรือเพือ่อนุรกัษ์

แนวปะการงัในอทุยานแห่งชาติทางทะเล จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,879,450                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 51,400                     

งบลงทนุ 51,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,400                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 10 51,400                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 240,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 80 240,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,418,400                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 2,418,400                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 2,418,400                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 2,360,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,360,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,360,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัตราด ไร่ 300 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัตราด ไร่ 200 1,036,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 998,800                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 998,800                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 616,800                   

งบลงทนุ 616,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 120 616,800                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 382,000                   

งบลงทนุ 382,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 382,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 382,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัตราด ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัตราด ไร่ 300 141,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัตราด ไร่ 100 47,000                        

กรมป่าไม ้ 5,043,100                 
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,170,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,170,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 290,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตราด กลา้ 100000 290,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 880,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 390,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัตราด ไร่ 100 390,000                      

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 420,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัตราด หมู่บา้น 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัตราด หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,885,700                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 1,885,700                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 89,000                     

งบด าเนินงาน 89,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000                         

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 1,796,700                 

งบด าเนินงาน 976,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 976,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 188,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 272,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 420,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 6 420,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,987,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,987,400                 
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ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,987,400                 

งบลงทนุ 1,987,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,987,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,987,400                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัตราด กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัตราด ไร่ 1692 829,100                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัตราด กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัตราด กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงพลงังาน 234,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 114,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 114,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 114,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 114,000                   

งบลงทนุ 114,000                   

ครุภณัฑ์ 114,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด ตวั 1 14,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 120,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

แปลงปลูกยางพารา ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด สถานี 1 120,000                      

กระทรวงมหาดไทย 351,374,800               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,320,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,772,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,772,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,272,000                 

งบลงทนุ 1,272,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,272,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,272,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัตราด

 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,272,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 9,818,000                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,919,200                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,919,200                 

การบริหารงานอ าเภอ 3,919,200                 
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งบลงทนุ 3,919,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,919,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,764,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูร ัว้ที่วา่การอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเกบ็วสัดุที่วา่การอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ จ านวน 4 หลงั อ าเภอเขาสมงิ 

จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,877,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั แห่ง 1 159,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 155,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 155,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 303,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 303,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 303,000                   

งบลงทนุ 303,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 303,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 303,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 2 สาขาจงัหวดัตราด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 303,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,642,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,642,000                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,642,000                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,642,000                 

งบลงทนุ 1,642,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,642,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัตราด  ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 1,642,000                    

กรมทีด่นิ 825,200                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 825,200                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 825,200                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 597,800                   

งบลงทนุ 597,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 597,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 597,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 597,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 227,400                   

งบลงทนุ 227,400                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 227,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 227,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 227,400                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 62,905,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,400,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,400,000                 

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ แห่ง 1 6,400,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 21,928,700                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 21,928,700                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก 21,928,700                

งบลงทนุ 21,928,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,928,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,928,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัตราด (ระยะ 2)  ความยาว 255 เมตร แห่ง 1 21,928,700                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 13,269,200                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 4,000,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทยีบเรือบา้นด่านใหม่ 

เพือ่การท่องเที่ยว ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 9,269,200                 

วางและจดัท าผงัเมอืง 9,269,200                 

งบรายจ่ายอื่น 9,269,200                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนคลอง

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด  จงัหวดัตราด ผงั 1 9,269,200                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,734,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 10,734,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 10,734,900                

งบลงทนุ 10,734,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,734,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,734,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองหว้ยแรง้หนา้วดับางปรือ หมู่ที่ 8

 ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตราด ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 10,734,900                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดัตราด แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 573,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 573,000                   

บริการดา้นช่าง 573,000                   

งบลงทนุ 573,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 573,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 573,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัตราด ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 573,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 269,863,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 7 63,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอ ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 269,245,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,918,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 13,918,000                

งบอดุหนุน 13,918,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,918,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 13,918,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 680 ตาราง

เมตร บา้นเนินทราย หมู่ที่ 4 ต าบลเนินทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 36 เมตร ยาว 56 

เมตร บา้นคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองใหญ่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,750 ตารางเมตร บา้นเกาะชา้งใต ้หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะชา้งใต ้องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

800 ตารางเมตร บา้นหนองคนัทรง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองคนัทรง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,678,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 

เมตร บา้นแสนตุง้ หมู่ที่ 2 ต าบลแสนตุง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,300,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 51,783,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 2,627,000                 

งบอดุหนุน 2,627,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,627,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 2,627,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองตาหน่วย ขนาดกวา้ง 10 เมตร

 สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร พรอ้มขดุลอก หมู่ที่ 6 ต าบล

วงัตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั แห่ง 1 599,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองยายแห ขนาดกวา้ง 11 เมตร 

สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลวงัตะเคียน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 639,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองตาโหน ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร หมู่ที่ 1 เชือ่ม หมู่ที่ 8 ต าบล

หว้ยแรง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั แห่ง 1 813,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองบางปรง ขนาดกวา้ง 10 เมตร 

สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยแรง้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 576,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 49,156,000                

งบอดุหนุน 49,156,000                
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,156,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 49,156,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นเขามะพูด ต าบลทุ่งนนทรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี

 อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,241,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นคนันาสูง ต าบลเทพนิมติ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นตลงุ ต าบลประณีต องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,804,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ชมุชนแสงแกว้ หมู่ที่ 3 บา้นประณีต ต าบลประณีต ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ แยกหนองบวั หมู่ที่ 2 บา้นหนองบวั ต าบลสะตอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,247,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ซอยจนัทรส์มบูรณ์ 1 หมู่ที่ 7 บา้นท่าจอด ต าบลแสนตุง้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 789,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ซอยโป่ง 30 หมู่ที่ 8 บา้นหว้งพฒันา ต าบลแสนตุง้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 789,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บา้นมะม่วง ต าบลนนทรีย ์ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนนทรี อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 4,054,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองรี ต าบลช าราก ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นช าราก ต าบลช าราก ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณอ่างเกบ็น า้มาบประดู่ หมู่ที่ 3 บา้นท่ากุ่ม ต าบลท่ากุ่ม ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณหว้งปลากา้ง หมู่ที่ 8 บา้นเขาพลู ต าบลท่ากุ่ม ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ซอยเขาไมล้กั หมู่ที่ 6 บา้นทา้ยวงั ต าบลวงักระแจะ ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น ริมถนนประชาภกัด ี5 

หมู่ที่ 2 และ 5 ต าบลหนองคนัทรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

คนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,937,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น ริมถนนคลองส่งน า้

ชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 2 และ 5 ต าบลหนองคนัทรง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,824,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นจฬุามณี บา้นบางปรง ต าบลหว้ยแรง้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 791,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บา้นฉางเกลอื ต าบลหว้ยแรง้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 5,068,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นบางปิดบน ต าบลบางปิด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปิด 

อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 3,168,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 736,800                   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 736,800                   

งบอดุหนุน 736,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 736,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 736,800                      

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองพรา้ว เทศบาลต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาสมงิ เทศบาลต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเทพนิมติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

ลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาสมงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหาดเลก็  เทศบาลต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

จาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองมะนาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บอน เทศบาลต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับ่อ

พลอย เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชา้งทูน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่านชมุ

พล องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

นนทรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไผ่

ลอ้ม เทศบาลเมอืงตราด อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมกลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าพริกเนินทราย เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เสมด็ เทศบาลต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลช าราก เทศบาลต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดินุ

รูล้การิม เทศบาลต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แหลม

อวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชมุพล 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 าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ คนั 1 2,400,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 193,207,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 178,701,800              

งบอดุหนุน 178,701,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 178,701,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 178,701,800                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.025-003 สายซอยเนินเอนก หมู่ที่ 2 บา้นละมบี ต าบลท่าโสม กวา้ง

 4 เมตร ยาว 1,022 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.025-002 ซอยปู่ยี ่หมู่ที่ 1 บา้นท่าโสม ต าบลท่าโสม กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 4,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.26001 สายประชาร่วมมติร หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งนนทรี กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 1,155 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 2,710,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

เจยีรพฒันา - บา้นเกษมสุข หมู่ที่ 5 ต าบลเทพนิมติ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,966 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพ

นิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 7,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.35020 สายซอยตกลุน้ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัตะเคียน มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 14,320 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขา สาย 1 8,368,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.35078 สายคลองละเว ้หมู่ที่ 6,7 ต าบลวงัตะเคียน มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 13,992 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขา สาย 1 8,181,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.14008 บริเวณชมุชนสะพานปลา หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเลก็ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหาดเลก็ อ าเภอ สาย 1 1,400,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเททบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.14010 หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 220 

เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั สาย 1 632,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.12003 สายซอยหลงัศาลเจา้ - วฒันโภไคย หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง

บอน กวา้ง 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร เทศบาลต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด สาย 1 1,628,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.8-131 สายซอยทุ่งท่าพริก หมู่ที่ 2 ต าบลท่าพริก มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 9,540 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด สาย 1 4,671,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.13077 ซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองเสมด็ ต าบลหนอง

เสมด็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร เทศบาลต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.24-048 สายทุ่งไ่ก่ดกั - คลองขวาง (หนองบวัหนิ - 

หนิโคร่ง) หมู่ที่ 4 ต าบลท่ากุ่ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05

 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม สาย 1 9,457,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.24-055 สายบา้นหนองปรือ - บา้นทุ่งไก่ดกั หมู่ที่ 5 

ต าบลท่ากุ่ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด สาย 1 9,257,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.34-003 ถนนหนา้ อบต. - ถนนศรีสุวรรณพศิ 2 หมู่ที่ 1 

บา้นเกาะตะเคียน ต าบลวงักระแจะ หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,085 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด สาย 1 9,893,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.39007 ซอยเฉลมิวงัชยั หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโสน กวา้ง 5 

เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

โสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 2,230,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยหนา้โรงเรียนบา้น

เปร็ดใน หมู่ที่ 4 เชือ่มซอยสีเ่ขย หมู่ที่ 2 ต าบลหว้งน า้ขาว กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้งน า้ขาว 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 3,457,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยคลองหลอด 2 

หมู่ที่ 3 ต าบลหว้งน า้ขาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้งน า้ขาว อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 2,434,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.42034 ถนนสายสองหอ้ง - คลองพล ุหมู่ที่ 3 และ 

หมู่ที่ 7 ต าบลแหลมกลดั ขนาด 6 เมตร ยาว 3,820 เมตร หนา 0.20 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 7,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.44011 ซอยหนองตะเกรา หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวใหญ่ กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 1,783,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.90004 สายวงักระทะ หมู่ที่ 4 ต าบลน า้เชีย่ว กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลน า้เชีย่ว อ าเภอแหลมงอบ สาย 1 3,235,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนลาดยาง รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.90007 ซอยเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 1 ต าบลน า้เขีย่ว มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,563 ตารางเมตร เทศบาลต าบลน า้เชีย่ว อ าเภอแหลมงอบ สาย 1 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.21037 ซอยแหลมอวน - บ่อไทร หมู่ 4 ต าบลคลองใหญ่ มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 

อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด สาย 1 4,957,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.31002 สายบา้นจกิใน - บา้นบางกระดาน หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 

และ หมู่ที่ 6 ต าบลบางปิด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,450 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด สาย 1 4,065,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.31015 สายหนองมะกอก บา้นบางปิดลา่ง หมู่ที่ 2 ต าบลบางปิด 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา้ 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด สาย 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ตร.ถ.43017 สายวงัตะเข ้หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมงอบ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด สาย 1 3,707,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.30005 สายบา้นคลองโสน - บา้นหมืน่ด่าน หมู่ที่ 8 

ต าบลบ่อพลอย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ สาย 1 4,405,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟสัทค์อนกรีต รหสั

ทางทอ้งถิน่ ตร.ถ.41-021 สายบา้นจฬุามณี - บา้นบางปรง หมู่ที่ 3 

ต าบลหว้ยแรง้ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 7,146,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟสัทค์อนกรีต

 รหสัทางทอ้งถิน่ ตร.ถ.41-022 สายบา้นหวัสวน - บา้นปากพดี หมู่ที่ 5 

ต าบลหว้ยแรง้ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 9,162,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.26020 สายทางชลประทาน - คลองอ่าง หมู่ที่

 2 ต าบลทุ่งนนทรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 6,350 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ สาย 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.30001 สายลนิทมติร หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลอย 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,213 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,065 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด สาย 1 5,430,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.80030 สายซอยเทศบาล 21 ซอยหนองน า้จดื หมู่ที่ 5

 ต าบลท่าพริก กวา้ง 4 เมตร ยาว 917 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

3,668 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด สาย 1 1,125,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.29015 ซอยหนองแพ - หนองปรือ หมู่ที่ 3 ต าบล

เนินทราย กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,280 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,120

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด สาย 1 6,437,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ตร.ถ.34-002 ถนนพฒันาการปลายคลอง - เขาระก า หมู่ที่ 10 

บา้นเขาระก า ต าบลวงักระแจะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด สาย 1 7,147,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.23001 ถนนสายด่าน 3 สมัพนัธไ์มตรี หมู่ที่ 1 ต าบล

ด่านชมุพล กวา้ง 5 เมตร ยาว 557 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,785 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั สาย 1 1,062,800                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.23021 ถนนสายด่าน 4 คงคู่ฟ้า หมู่ที่ 1 ต าบลด่าน

ชมุพล กวา้ง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,820 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั สาย 1 2,223,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.10003 สายไร่ป่า - ท่ากุ่ม หมู่ที่ 4 ต าบลท่ากุ่ม กวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตราด อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

ซอยหว้งพฒันา หมู่ที่ 7 บา้นหว้งพฒันา ต าบลเขาสมงิ กวา้ง 6 เมตร ยาว

 3,320 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 9,972,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนน

ซอยดงกลางสาม หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งหา้วา ต าบลเขาสมงิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,990 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สาย 1 7,617,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 6,596,600                 

งบอดุหนุน 6,596,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,596,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 6,596,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอ่าวพรา้ว องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสลกัเพชร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนเทศบาลชมุชนวมิลวทิยา 

เทศบาลเมอืงตราด อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,909,500                 

งบอดุหนุน 7,909,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,909,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลชมุชนวมิลวทิยา เทศบาลเมอืงตราด 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 7,909,500                    

กระทรวงยตุธิรรม 3,553,000                 

กรมคุมประพฤติ 7,900                      

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 7,900                      

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 7,900                      

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 7,900                      

งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัตราด  ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 7,900                         

กรมราชทณัฑ์ 3,545,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,939,500                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,939,500                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,939,500                 

งบลงทนุ 2,939,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,939,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,939,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,939,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 605,600                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 605,600                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 605,600                   

งบลงทนุ 605,600                   

ครุภณัฑ์ 605,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 578,500                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 60 330,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีสถานกกัขงักลางจงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานกกัขงักลางจงัหวดัตราด  ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 27,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายใน สถานกกัขงักลางจงัหวดั

ตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระบบ 1 27,100                        

กระทรวงแรงงาน 4,754,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 36,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 36,800                     
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งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัตราด  ต าบลวงั ชดุ 1 36,800                        

กรมการจดัหางาน 4,702,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,230,800                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 125,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 19,400                     

งบด าเนินงาน 19,400                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,800                         

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 1,730,400                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,730,400                 

งบด าเนินงาน 1,730,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,633,500                    
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 102,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 102,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,200                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

งบด าเนินงาน 2,325,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,190,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,198,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   
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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                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 15,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 15,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 1 15,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 190,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 190,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 190,500                   
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นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 190,500                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 95,300                     

งบลงทนุ 95,300                     

ครุภณัฑ์ 95,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด  ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 65,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด  ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด  ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ตราด  ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 13,100                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 95,200                     

งบลงทนุ 95,200                     

ครุภณัฑ์ 95,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 95,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัตราด  ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 49,600                        

กระทรวงศึกษาธิการ 331,054,694               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 67,001,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 394,100                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 394,100                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 394,100                   

งบรายจ่ายอื่น 394,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 394,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 8,610,200                 

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 8,610,200                 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,050,700                 
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งบอดุหนุน 3,050,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,050,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,338,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 712,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 5,559,500                 

งบอดุหนุน 5,559,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,559,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,635,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 924,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 53,026,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 53,026,200                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,913,300                 

งบอดุหนุน 4,913,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,913,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 803,100                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 830,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 3,279,600                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 48,112,900                

งบอดุหนุน 48,112,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,112,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 41,278,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,176,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,381,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,944,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,634,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,352,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,352,500                 

งบลงทนุ 3,352,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตวั 2 10,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง

ตราด จงัหวดัตราด 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง

ตราด จงัหวดัตราด

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,089,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด   ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด รายการ 1 1,465,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 624,000                      

รายการระดบัที1่: เทพื้น คสล. ดา้นหลงัอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ตราด   ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 624,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 575,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 575,900                   

งบลงทนุ 575,900                   

ครุภณัฑ์ 575,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 575,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 22 352,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 706,200                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 706,200                   

งบลงทนุ 706,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 706,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 706,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมหลงัคาดา้นหลงัหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเกาะ

ชา้ง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 42,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

หอ้งสมดุประชาชนอ าเภอแหลมงอบ ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ แห่ง 1 20,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอคลองใหญ่ 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

หอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 538,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 221,795,894              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 845,754                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 845,754                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 845,754                   

งบด าเนินงาน 845,754                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 845,754                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 845,754                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเขาสมงิ

วทิยาคม(จงจนิตรุ์จริวงศอ์ปุถมัภ)์ ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด หอ้ง 1 600,200                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 110,027,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 108,169,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 108,169,900              

งบอดุหนุน 108,169,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 108,169,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 22947 108,169,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 22947 14,201,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 22947 8,051,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 22947 8,387,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 22947 11,730,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 22947 65,799,000                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 1,858,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 818,000                   

งบลงทนุ 818,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลวดัน า้เชีย่ว ต าบลน า้เชีย่ว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลเกาะชา้ง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 218,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลวดัน า้เชีย่ว ต าบลน า้เชีย่ว อ าเภอแหลม

งอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 218,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,040,000                 

งบลงทนุ 1,040,000                 

ครุภณัฑ์ 1,040,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะหมาก(สถติยสุ์ทธวิงษ)์ ต าบลเกาะหมาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเจา้ ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวพรา้ว ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางเบา้ ต าบลเกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวชัคามคชทวปี ต าบลเกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลเกาะชา้ง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองศอก(เพิม่ประชาราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลท่า

โสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตามาง (อมฤทธิ์อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมณฑล ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้งพฒันา ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดนิแดง ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าหาด ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพนมพริก ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสลกั ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสนาณรงค ์ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโขดทราย ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองมะนาว ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาหนึก ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้งโสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๔ (บา้นนนทรีย)์ ต าบลนนทรีย ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองแอ่ง ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านชมุพล ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตางาม ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปะเดา ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะนาว ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าประดู่ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งไก่ดกั ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเกลอื ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินตาแมว ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปรง ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลองน า้เชีย่ว ต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปร็ดใน ต าบลหว้งน า้ขาว อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนใน ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมพรา้ว ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะกาง ต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุปผาราม(คุณวุฒอิปุถมัภ)์มติรภาพที1่00 ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวเิวกวราราม (ศุภกจิวบูิลอปุถมัภ)์ ต าบลเนินทราย 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะพานหนิ ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองคนัทรง ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้งน า้ขาว ต าบลหว้งน า้ขาว อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอ่าวใหญ่ ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธรรมชาติลา่ง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่าวตาลคู่ ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางปิดบน ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางปิดลา่ง(ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบางปิด อ าเภอ

แหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมมะขาม(กลัยาณกติติวทิยา) ต าบลแหลมงอบ 

อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมมะขามสาขาบา้นแหลมทองหลาง ต าบลแหลม

งอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 109,924,040              
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ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 747,160                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 747,160                   

งบลงทนุ 747,160                   

ครุภณัฑ์ 747,160                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 747,160                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ตาพลาย ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่าหาด ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลวดัคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองมะนาว ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หว้งโสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัคิรี

วหิาร (สมเด็จพระวนัรตั อปุถมัภ)์ ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สะพานหนิ ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

แหลมกลดั ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตาพลาย ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าหาด ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหว้งโสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ)์ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสะพานหนิ ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 46,102,780                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 34,151,800                

งบลงทนุ 34,151,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,151,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,926,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นดอนสูง ต าบลประณีต 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นเกาะหมาก 

(สถติยสุ์ทธวิงษ)์ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด หลงั 1 778,200                      
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03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นแหลมพรา้ว

 ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นป้องกนั

ตนเองด่านชมุพล ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,382,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองมะขาม ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองพรา้ว ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดั หลงั 1 7,050,400                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จงัหวดั หลงั 1 5,224,300                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัประณีต ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด หลงั 1 4,028,000                    

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

ประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองพรา้ว ต าบล

เกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด หลงั 1 830,700                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบล

เขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าเรือจา้ง (ประ

ชาชนูปถมัภ)์ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

ราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 506,200                      

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

ด่านชมุพล ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โพรงตะเฆ่ (จนัทรป์ระสทิธิ์นุเคราะห)์ ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

เนินดนิแดง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด หลงั 1 813,400                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 365,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คลองพรา้ว ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 206,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หว้งน า้ขาว ต าบลหว้งน า้ขาว อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,700,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองประทุน ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 45,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับ่อไร่ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั แห่ง 1 520,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป้องกนัตนเองด่านชมุพล ต าบลด่านชมุพล แห่ง 1 101,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคีรีศรีสาครวทิยา ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ แห่ง 1 126,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าโสม (คุณสารราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าโสม อ าเภอ แห่ง 1 340,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั แห่ง 1 107,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไทรทอง ต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัอ่าวช่อ ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองขดุ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 350,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตากแวง้ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางปรือ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั แห่ง 1 207,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอมัพรจนิตกานนท ์ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ แห่ง 1 276,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาหนึก ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ แห่ง 1 104,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสนาณรงค ์ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดั แห่ง 1 346,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 777,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

แหลมงอบ (นิเทศกอ์ปุถมัภ)์ ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด แห่ง 1 714,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นคลองจาก ต าบล

คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 62,300                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,746,880                 

งบลงทนุ 5,746,880                 

ครุภณัฑ์ 5,746,880                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ)์ ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองพรา้ว ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,906,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแหลมหนิ ต าบล

หนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสะพานหนิ ต าบล

แหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอ่างกะป่อง 

ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบล

เทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัฆอ้ ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลบ่อ

พลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดับางกระดาน

(สวนราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขานอ้ยวทิยาคม 

ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนอ่าวใหญ่พทิยาคาร 

ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสะตอวทิยาคม รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 88,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองศอก (เพิม่

ประชาราษฎรอ์ปุถมัภ )์ ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัท่าหาด ต าบล

แสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบางเบา้ ต าบล

เกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเกาะหมาก 

(สถติยสุ์ทธวิงษ)์ ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองพรา้ว 

ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหนองคนัทรง ต าบล

หนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบางปรง ต าบลหว้ย

แรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๔

 (บา้นนนทรีย)์ ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 88,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัท่าโสม (คุณสารราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าโสม 

อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัท่าโสม (คุณสารราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าโสม อ าเภอเขา จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,423,880                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นจดัสรร ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัท่าหาด ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

มะขาม ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 60,000                        
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03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัหว้งโสม

 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมพรา้ว ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ท่าพริก (จริยาอปุถมัภ)์ ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวเิวกว

ราราม (ศุภกจิวบูิลอปุถมัภ)์ ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคิรี

วหิาร (สมเด็จพระวนัรตั อปุถมัภ)์ ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแหลม

กลดั ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

ขดุ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ศอก (เพิม่ประชาราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดั

คลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

มะนาว ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหว้ง

โสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ)์ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัตาพลาย ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าหาด ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองจาก ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหว้งโสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางเบา้ ต าบลเกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองเสมด็ (อรรถพรสงเคราะห)์ ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัหว้ง

โสม ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองมะขาม ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัคลองขดุ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัวเิวกวราราม (ศุภกจิวบูิลอปุถมัภ)์ ต าบลเนิน

ทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      
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03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองมะขาม ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคลองขดุ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัแหลมกลดั ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,013,260                 

งบลงทนุ 2,013,260                 

ครุภณัฑ์ 2,013,260                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 346,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 2 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 17,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,520,160                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัท่าพริก (จริยาอปุถมัภ)์ ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

จาก ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ท่าพริก (จริยาอปุถมัภ)์ ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 31 52,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 31 52,080                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

แหลมหนิ ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เกษมสุข ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัแหลมหนิ ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นฉางเกลอื (รกัเมอืงไทย 3) ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นป้องกนัตนเองด่าน

ชมุพล ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองประทุน ต าบลแหลมกลดั

 อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองพรา้ว ต าบลเกาะชา้ง 

อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองจาก ต าบลคลองใหญ่ 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนวดัท่าพริก (จริยาอปุถมัภ)์ ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืง

ตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 4,190,840                 

งบลงทนุ 4,190,840                 

ครุภณัฑ์ 863,640                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 863,640                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

เพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

เพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

เพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเพยีงหลวง 

๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบล

นนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 60,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเพยีง

หลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเพยีงหลวง

 ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบล

นนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิ

วฒันาพรรณวด ีต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,327,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเพยีงหลวง ๖ ใน

ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลนนทรีย ์ หลงั 1 640,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,833,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,193,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะตอวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลสะตอ อ าเภอ แห่ง 1 639,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 853,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสะตอ

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 853,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 29,150,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 26,749,500                

งบลงทนุ 26,749,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,749,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,782,500                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนแหลมงอบวทิยาคม ต าบล

แหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด หลงั 1 3,450,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 12,455,000                   

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

คลองใหญ่วทิยาคม  ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด หลงั 1 8,877,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,605,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะกูดวทิยาคม ต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด แห่ง 1 426,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขานอ้ยวทิยาคม ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคีรีเวสรตันเพยีรอปุถมัภ ์ต าบลช าราก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อไร่วทิยาคม ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่าวใหญ่พทิยาคาร ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตราษตระการคุณ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 129,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาสมงิวทิยาคม จงจนิตรุ์จริวงศอ์ปุถมัภ ์ต าบลเขา

สมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 361,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนประณีตวทิยาคม ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนประณีตวทิยาคม ต าบล

ประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 125,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนประณีตวทิยาคม 

ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 114,100                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแหลมงอบ

วทิยาคม ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัคลองสน

 ต าบลเกาะชา้ง อ าเภออ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสะตอ

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอ่าวใหญ่

พทิยาคาร ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 21,422,600                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,727,400                 

งบลงทนุ 1,727,400                 

ครุภณัฑ์ 1,727,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,328,800                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 68,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 138,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 85,000                        



55 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 10 120,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 18,515,200                

งบลงทนุ 18,515,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,515,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,544,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั หลงั 1 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาบน า้เพือ่คนพกิาร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 640,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,916,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัตราด

 ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,916,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 76,100                        

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เสา 1 76,100                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,180,000                 

งบอดุหนุน 1,180,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,180,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,501,200                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 10,234,200                

งบลงทนุ 10,234,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,234,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,598,600                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 

ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 527,600                      

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุแบบ 100/27 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 8,071,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,635,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต าบล

ด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,635,600                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,267,000                 

งบลงทนุ 1,267,000                 

ครุภณัฑ์ 1,267,000                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 403,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 14,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต าบล

ด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต าบล

ด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ใบ 10 52,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ใบ 10 87,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์49 ต าบลด่านชมุพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด กลอ้ง 1 50,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนตราษตระการคุณ  

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 111,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 111,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 111,000                   

งบด าเนินงาน 111,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 111,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 287,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 287,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 48,000                     

งบด าเนินงาน 48,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 48,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        
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เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 229,000                   

งบด าเนินงาน 229,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 229,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 229,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 40,158,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 24,054,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 24,054,200                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 24,054,200                

งบอดุหนุน 24,054,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,054,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 24,054,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,916,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 900,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,762,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,860,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,615,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,104,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 800,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์  วทิยาลยัการอาชพีบ่อไร่ ต าบล

ชา้งทูน อ าเภอบ่อไร จงัหวดัตราด ชดุ 1 800,000                      

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุนิวเมติกสไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัสารพดัช่างตราด ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองควบคุมแผงจ าลองตวัอยา่งงานทาง

อตุสาหกรรมดว้ย PLC พรอ้มจอทชัสกรีน  วทิยาลยัสารพดัช่างตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 2 500,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,304,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,304,300                

งบลงทนุ 14,304,300                

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิ/แมก ขนาด 300 แอมป์  วทิยาลยัเทคนิค

ตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 700,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,604,300                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,604,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั หลงั 1 13,604,300                   

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 2,099,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,099,200                 

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 2,099,200                 

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 2,099,200                 

งบลงทนุ 2,099,200                 

ครุภณัฑ์ 1,313,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 779,900                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั หลงั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ต าบลเนินทราย อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 10 362,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ต าบล

เนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ถงั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด ตู ้ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมคห์อ้งประชมุ ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด ชดุ 1 366,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 308,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด ระบบ 1 99,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1  ต าบลเนินทราย 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 3 62,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 134,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 3 72,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงช่วยสอน ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด

 จงัหวดัตราด ชดุ 3 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 786,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 786,200                      

รายการระดบัที1่: ถมดนิ ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด งาน 1 786,200                      

กระทรวงสาธารณสขุ 166,529,800               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 165,870,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 162,708,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 920,000                   

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 920,000                   

งบลงทนุ 920,000                   
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ครุภณัฑ์ 920,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นปลายคลอง ต าบลวงั

กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 920,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 161,788,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 161,788,100              

งบลงทนุ 161,788,100              

ครุภณัฑ์ 27,019,400                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,228,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้และสลดัผา้ ขนาด 50 กโิลกรมั โรงพยาบาล

ตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 3 5,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ ขนาด 20 กโิลกรมั โรงพยาบาลตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 60 กโิลกรมั โรงพยาบาลตราด ต าบล

วงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 3 2,048,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 30.5 กโิลกรมั โรงพยาบาลตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 320,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,035,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางการรกัษาทางไกลและเครื่องติดตาม

สญัญาณชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อ

ระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาลตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภส์ าหรบัตรวจเด็ก

แฝด โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่อง ติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีอตัโนมตัิ

วเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ เครื่อง 1 2,675,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานหวัใจตลอด 24 ชัว่โมงพรอ้ม

ระบบประเมนิผล โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคตาดว้ยแสงเลเซอร ์Double frequency 

โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 mA. 

โรงพยาบาลบ่อไร่ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องระบบทางเดนิหายใจ ไฟเบอรอ์อฟติก 

โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลบ่อไร่ ต าบลบ่อ

พลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเจาะตดักระดูกความเร็วสูงดว้ยไฟฟ้า 

โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 1,760,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,756,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลเขาสมงิ ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 เควเีอ. 

โรงพยาบาลแหลมงอบ ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด หมอ้ 1 356,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 134,768,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,061,000                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ต าบลวงักระแจะ

 อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 28,901,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 102,112,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารเอก็ซเรย ์คลอด ICU และพกัผูป่้วย เป็นอาคาร 

คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 8,430 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด 

ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 99,298,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารบริการแพทยแ์ผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 200 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด หลงั 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร one stop service และผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจ 

เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 180 ตารางเมตร โรงพยาบาล

คลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด หลงั 1 1,364,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,595,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหลก็ โรงพยาบาลคลอง

ใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด หลงั 1 1,995,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,162,800                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,162,800                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 2,423,800                 

งบลงทนุ 2,423,800                 

ครุภณัฑ์ 308,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 208,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,115,400                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 196,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหลงัคากนัสาดระหวา่งตึก ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 196,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 140,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,479,000                    

รายการระดบัที1่: รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ความยาว 320 เมตร 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ประมาณ 695 ตารางเมตร 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั รายการ 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถยนต ์8 คนั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ทาสรี ัว้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ 

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รายการ 1 108,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 739,000                   

งบลงทนุ 739,000                   

ครุภณัฑ์ 739,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 739,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั เครื่อง 19 399,000                      

กรมควบคุมโรค 658,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 603,400                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 603,400                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 603,400                   

งบลงทนุ 603,400                   

ครุภณัฑ์ 603,400                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 198,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนบา้นหาด

เลก็ ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบา้นหาดเลก็ ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนบา้นหาดเลก็ 

ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนบา้นหาดเลก็ ต าบลหาดเลก็ 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 404,500                      



62 / 71

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03230000 จงัหวดัตราด

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนบา้นหาดเลก็ ต าบลหาดเลก็ อ าเภอ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบา้นหาดเลก็ ต าบลหาดเลก็ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 55,500                     

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 55,500                     

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 55,500                     

งบลงทนุ 55,500                     

ครุภณัฑ์ 55,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 55,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.4 ตราด ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.4 ตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราด เครื่อง 3 7,500                         

กระทรวงอตุสาหกรรม 123,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 123,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,600                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 123,600                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 123,600                   

งบลงทนุ 123,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 123,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด หลงั 7 123,600                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 4,662,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,662,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,662,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,662,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,662,000                 

งบอดุหนุน 4,662,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,662,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางปรือ ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคนัทรง ต าบลหนองคนัทรง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงษพ์ฒันา ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสลกั ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางกระดาน ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันนทรีย ์ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวรดติถาราม ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยพฒันา ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด วดั 1 666,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ

 อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัตราด  ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 8,407,800                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 469,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 469,300                   

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 50,000                     

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัตราด ไร่ 40 50,000                        

พื้นทีป่่าเศรษฐกจิไดร้บัการบริหารจดัการ 419,300                   

พฒันาศูนยก์ารเรียนรูไ้มด้มีค่ีา (ไมพ้ะยูง) 419,300                   

งบลงทนุ 419,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 419,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 419,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร ต าบล

ท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 419,300                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 498,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 498,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 498,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 498,500                   

งบลงทนุ 41,000                     

ครุภณัฑ์ 41,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ 

จงัหวดัตราด ตู ้ 2 11,000                        

งบอดุหนุน 457,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 457,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 457,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานตราด ต าบลแหลม

งอบ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานตราด ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลม คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 7,440,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,440,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 7,440,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 7,440,000                 

งบลงทนุ 7,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,440,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 3156 

(สายบางกระดาน - แสนตุง้)  กม.20 ถงึ กม.34 (ระยะที่ 3)  ต าบลท่าโสม  

อ าเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด แห่ง 1 6,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนบา้นคลองขดุ หมู่ 5 

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเลยีบคลองขดุ บา้น

หว้งโสม หมู่ 3 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่  จงัหวดัตราด แห่ง 1 532,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 270,997,300               

จงัหวดัตราด 188,169,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 188,169,300              

การพฒันาดา้นสงัคม 16,567,300                

พฒันาคน ชมุชน ผูน้ าชมุชน หมูบ่า้น ใหม้ศีกัยภาพทางความรู ้มคุีณธรรม มี

ความสามารถในการพึง่ตนเอง 7,436,300                 

งบด าเนินงาน 7,436,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,436,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,399,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,399,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 137,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา 0 1,600,000                    

พฒันาคุณภาพดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,131,000                 

งบด าเนินงาน 1,131,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,131,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 226,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอาหาร อาหารวา่ง และเครืองดมื 0 166,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบูทวชิาการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 783,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 783,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 114,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทาง 0 46,240                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 39,360                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 29,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที/่ค่าจดัสถานที่ 0 6,000                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,648,000                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะตลิง่และชายฝัง่ 12,213,000                

งบลงทนุ 12,213,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,213,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,213,000                   

รายการระดบัที1่: เรียงหนิกนัคลืน่ปากคลองบา้นร่วมสุข หมู่ที่ 6 อ าเภอ

คลองใหญ่ จงัหวดัตราด เรียงหนิขนาดฐานบนกวา้ง 5.00 เมตร ฐานลา่ง

กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร แห่ง 1 10,133,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแนวกัน้ตลิง่พรอ้มทางเดนิเทา้บริเวณหนา้รา้นยนิดี

 – บา้นลงุจ ัว๊ ยาว 130.00 เมตร พรอ้มทางเดนิเทา้ กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 

130.00 เมตร หรือพื้นที่ทางเดนิเทา้ ไม่นอ้ยกวา่ 195 ตารางเมตร และติดต ัง้

ไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ที่ 3 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 2,080,000                    

เพิม่ศกัยภาพการบริหารจดัการน า้ 3,435,000                 

งบลงทนุ 3,435,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,435,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,435,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองสรีนั หมู่ที่

 2 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองทุ่งไก่ดกั 

หมู่ที่ 4 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,935,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 60,180,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงโครงขา่ยอยา่งเป็นระบบเพือ่ส่งเสริม

การคา้ การลงทนุ การเกษตร และการทอ่งเทีย่ว 59,680,000                

งบลงทนุ 59,680,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,680,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,680,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายคลองแค 

พรอ้มเครื่องหมายจราจรและสิง่อ  านวยความปลอดภยั ต าบลหว้ยแรง้ อ าเภอ

เมอืงตราด จงัหวดัตราด กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร 

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.450 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นวงัตาสงัข ์ พรอ้ม

เครื่องหมายจราจรและสิง่อ  านวยความปลอดภยั ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ

แหลมงอบ จงัหวดัตราด กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.600 สายทาง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยวงัราษฎร ์– ขมุบ่อ

ทรพัย ์กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 3.550 

กโิลเมตร พรอ้มลงดนิไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หูชา้ง 5.00 เมตร และงาน

วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 บา้นแสลงอฐิ – หมู่ที่ 7 บา้นอิ

เร็ม ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด สายทาง 1 15,340,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองตากแดด 

กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และก่อสรา้งถนนเชงิลาดสะพาน พรอ้ม

เครื่องหมายจราจรและสิง่อ  านวยความปลอดภยั ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืง สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองไมรู้ด หมู่ที่

 1 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร สูง

เฉลีย่ 2.50 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่  440.00 เมตร สายทาง 1 4,840,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายแยก ทช.ตร.

4023 – บา้นคลองขดั (ตอนที่ 1) พรอ้มเครื่องหมายจราจรและสิง่อ  านวย

ความปลอดภยั ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด กวา้ง 6.00 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 9,900,000                    

เพิม่ศกัยภาพผลติภณัฑช์มุชนจงัหวดัตราด 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 34,614,600                

พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและอาหารใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน 12,862,800                

งบด าเนินงาน 10,789,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,789,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,175,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัอาหาร อาหารวา่ง และเครืองดมื 0 1,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเลม่สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงเรียนรู ้ ป้าย 0 10,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุกบัดกัแสงไฟลอ่แมลง ชดุ 0 76,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายความรู ้ ป้าย 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารแผ่นพบั แผ่น 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมอาหารปลอดภยั 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารความรูแ้ละข ัน้ตอนปฏบิตัิงาน

ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการขอรบัรองระบบตรวจสอบสารพษิ

ตกคา้งในผกัสด/ผลไมส้ด 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจสอบขอ้มูลและบนัทกึขอ้มูลใบสมคัร 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประชาสมัพนัธท์ุเรียนชะนีเกาะช ้า้ง ครัง้ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประชาสมัพนัธห์มอนทองคลองใหญ่ ครัง้ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธท์ุเรียนชะนีเกาะชา้ง 0 15,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธห์มอนทองคลอง 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธผ์ลไมจ้งัหวดั

ตราดผ่านโมเดริน์เทรด 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายติดข ัว้ทุเรียนชะนีเกาะชา้งและทุุ

เรียนหมอนทองคลองใหญ่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาจดุท่องเที่ยวภายในสวนทุเรียนของ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเสื้อประชาสมัพนัธก์จิกรรม ตวั 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบกลอ่งบรรจผุลไม ้ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ากลอ่งบรรจผุลไมเ้พือ่จ าหน่าย 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงคป้์องกนัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑส์นิคา้ทุุเรียน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดัต ัง้จดุรวบรวมผลไมใ้นพื้นที่

อ  าเภอห่างไกล 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นเผยแพร่องคค์วามรูเ้กษตรทฤษฏี แผ่น 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาสนิคา้และบริการและการรบัรอง 3 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งและปรบัปรุงสถานที่เพือ่ใหถ้กูตอ้ง

ตามแบบปฏบิตัิของศาสนาอสิลาม 3 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ณ จงัหวดั ครัง้ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเปิดตวัโรงแรมฮาลาล ครัง้ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเปิดตวัรา้นสรพพสนิคา้ฮาลาล (Halal Shop) ครัง้ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายบอกทางและป้ายโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธต์ิดต ัง้เพือ่บอกทางไปยงัสถานที่พกั สถานที่จ  าหน่ายสนิคา้

และบริการฮาลาล ป้าย 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธเ์มอืงฮาลา ป้าย 8 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธท์าง Social media ครัง้ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,488,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,488,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 1 672,080                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทาง 1 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 622,080                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 50,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 144,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 527,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตร์ 0 426,620                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,190,300                    

งบลงทนุ 2,073,500                 

ครุภณัฑ์ 1,753,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังาน ใบ 2 130,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เอกสาร ใบ 2 10,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ปฏบิตัิการพรอ้มตูเ้กบ็อปุกรณ์ ชดุ 2 30,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ โตะ๊ 2 6,000                         

รายการระดบัที2่: เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 15,000-20,000 บทียูี เครื่อง 3 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,500                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เครื่อง 1 34,500                        
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รายการระดบัที2่: คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 165,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั เครื่อง 6 165,000                      

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่แขง็ ขนาด 13.5 คิว เครื่อง 6 150,000                      

รายการระดบัที2่: ตูแ้ช่เยน็ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งผลไม ้ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,382,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร ชดุ 3 1,382,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องผสมปุ๋ ย ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องช ัง่ดจิติอล พรอ้มการสอบเทยีบ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องตรวจทุเรียน เครื่อง 5 620,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ารเกษตร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องบด/ปัน่/ผสมอาหาร พรอ้มอะไหล่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องดูดไอระเหยของสารเคม ี(Hood) เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที2่: Data Recorder ส าหรบับนัทกึอณุภูมิ เครื่อง 2 12,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 320,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เพือ่จดัต ัง้เป็น

หอ้งปฏบิตัิการตรวจวเิคราะหส์ารพษิตกคา้งในผลผลติทางการเกษตร แห่ง 1 320,000                      

ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตร อาหารและผลติภณัฑช์มุชน 3,600,000                 

งบด าเนินงาน 3,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 3 3,456,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายของดเีมอืงตราด ครัง้ 3 3,456,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 143,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทาง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 21,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทาน 15,966,800                

งบลงทนุ 15,966,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,966,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้บา้นฆอ้ ความยาวรวม 1,500.00 เมตร

 พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,966,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิตรอกกระสงัข ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

80,000 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 7,966,800                    

เพิม่ประสทิธภิาพแหลง่น า้ตน้ทนุ 2,185,000                 

งบลงทนุ 2,185,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,185,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,185,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้หนองผกัหนาม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 43,659 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 1 ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมอืงตราด แห่ง 1 2,185,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 61,159,400                
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พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 37,589,000                

งบลงทนุ 37,589,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,589,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,290,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยพลาเกตุ กวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.500 กโิลเมตร หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะกูด 

อ าเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด สายทาง 1 11,290,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวบา้นสลกัเพชรเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบล

เกาะชา้งใต ้อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,692,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผวิทางพาราแอสฟลัติ

กคอนกรีตสายเขา้น า้ตกคลองแกว้ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่ 3.931 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 28,568 ตารางเมตร หมู่ที่ 2

 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด สายทาง 1 10,692,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,607,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาโคฟ๊เวอรเ์วยบ์นฟตุบาทบริเวณบา้นหาด

เลก็ กวา้ง 2.30 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 680.00 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลหาดเลก็ 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาคลมุสะพานทางเดนิบา้นไมรู้ด กวา้ง 3.00 

เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 740.00 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ แห่ง 1 5,607,000                    

ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 8,370,000                 

งบด าเนินงาน 7,570,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,570,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 424,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,119,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 705,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไฟประดบังานพรอ้มเครื่องเสยีง 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวที 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการแขง่ขนัประกวดรอ้งเพลง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดังานแถลงขา่ว 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,027,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,027,000                    

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัตราด ป้าย 25 800,000                      

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วชมุชน การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 

การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และการทอ่งเทีย่ว เชงิวฒันธรรม 4,193,400                 

งบด าเนินงาน 4,193,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,193,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,186,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถรบัจา้ง 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศันห์มู่บา้นน่าท่องเที่ยว 0 1,002,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติท าอาหาร 0 1,160,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดง 0 532,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งรถประชาสมัพนัธ์ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งประชาสมัพนัธท์างสถานีวทิยุ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายธงญีปุ่่ นพรอ้มขาต ัง้ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องปัน่ไฟ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่จดักจิกรรม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพว์ารสาร 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 793,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 793,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 54,000                        

เพิม่ศกัยภาพภาคบริการและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั 800,000                   

งบด าเนินงาน 800,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 800,000                      

เสริมสรา้งความม ัน่คง ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วทางทะเล 1,400,000                 

งบด าเนินงาน 1,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,313,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,313,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 72,000                        

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัตราด 8,807,000                 

งบลงทนุ 8,807,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,807,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,807,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโบราณสถานวดัแสนตุ่มเพือ่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว

เชงิอนุกรกัษ ์ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด แห่ง 1 1,567,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันศ์าลเจา้แม่ทบัทมิคลองใหญ่ หมู่ที่ 7  

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด แห่ง 1 7,240,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 82,828,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 82,828,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 20,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและควบคุมรกัษามาตรฐานผลไมป้ลอดภยั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองร่างหวาย หมู่ 1 บา้นท่ากระทอ้น ต าบลเขา

สมงิ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ความกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ความลกึ

เฉลีย่ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 3,720.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 300,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 62,828,000                

รกัษน์ า้ รกัษป่์า สรา้งสมดุลแหง่สิ่งแวดลอ้ม 62,828,000                

งบด าเนินงาน 828,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 828,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 777,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 777,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบลงทนุ 62,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 62,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้เขา้พื้นที่ทุเรียนแปลงใหญ่บา้นคนันาสูง

 ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด ความยาวของระบบส่งน า้

ประมาณ 6.000 กโิลเมตร แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองเนินสูง บริเวณวดัเนินสูง

 ต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   


