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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 10,153,064,134           

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 10,153,064,134           

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

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 10 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 61,684,500                

กองบญัชาการกองทพัไทย 61,684,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 61,684,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 61,684,500                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 21,073,300                

งบลงทนุ 21,073,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,073,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,073,300                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.77 803,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.24 562,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 3.4 1,887,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.46 662,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 3.68 2,042,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 2.65 1,202,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.42 788,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.34 608,000                      

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

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 3.08 1,397,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.23 558,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 0.53 240,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.2 666,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.45 658,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.34 608,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 0.53 240,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.3 589,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 2.74 1,243,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 2.09 948,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.55 703,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 3.15 1,748,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.33 603,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 1.43 793,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา กม. 2.73 1,515,400                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 40,611,200                

งบลงทนุ 40,611,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,611,200                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,942,800                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 503,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,498,000                   

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 12 2,596,000                    
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รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้ตื้น ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 24 679,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 733,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 3,828,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,183,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,081,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 927,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,036,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 7,035,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,595,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,151,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,582,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,266,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,100                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,170,400                    

รายการระดบัที1่: งานซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาบ่อ ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 133 1,170,400                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 290,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 290,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 10,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 4 10,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 280,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 280,000                   
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จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 280,000                   

งบลงทนุ 280,000                   

ครุภณัฑ์ 280,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 10 280,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 2,244,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,514,300                 

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 848,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 848,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 848,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 234,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 234,400                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 234,400                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 234,400                   

งบลงทนุ 234,400                   

ครุภณัฑ์ 234,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 234,400                      



5 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 4 114,400                      

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 495,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 495,500                   

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 495,500                   

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 495,500                   

งบลงทนุ 495,500                   

ครุภณัฑ์ 495,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารบางปะกงจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง เครื่อง 5 201,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 196,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานและเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบางปะกงจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะ ชดุ 5 196,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองและ

พฒันาคนพกิารบางปะกงจงัหวดัฉะเชงิเทรา   ต าบลสองคลอง อ าเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 2 98,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,077,768,100            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,084,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,084,900                 

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 1,084,900                 

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 650,000                   

งบลงทนุ 650,000                   

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 4 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 628,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 628,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นโดยรอบอาคารส านกังาน ก่อสรา้งถงักกัเกบ็น า้

 ก่อสรา้งโรงจอดรถ และติดต ัง้ระบบไฟฟ้า ส านกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลบางตีนเป็ด  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดั แห่ง 1 628,000                      

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 434,900                   

งบลงทนุ 434,900                   

ครุภณัฑ์ 434,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 434,900                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดั ชดุ 5 184,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานฯ  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 61,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการส านกังานฯ  ต าบลบาง

ตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดั เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลบางตีนเป็ด   

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลบางตีนเป็ด   อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 87,000                        

กรมชลประทาน 1,031,245,900            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 47,100,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ตามขอ้เสนอของเกษตรกร ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 46,800,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 46,800,000                

งบลงทนุ 46,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 46,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่  ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระยะทาง 2.361 กม. รายการ 0 13,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระยะทาง 6.495 กม. รายการ 0 33,550,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 684,612,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 256,786,700              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 256,786,700              

งบลงทนุ 256,786,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,786,700                 

ค่าส ารวจออกแบบ 792,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 792,000                      

รายการระดบัที2่: โครงการศึกษาการประมาณค่าฝนเชงิพื้นที่ในพื้นที่

โครงการอ่างเกบ็น า้คลองสยีดั จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 792,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 165,994,700                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ที่ 1 (ปตร.บา้นบางคา) โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 45,954,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อลอดคลองตน้ส าโรง (กม.2+800) ต าบลสาวชะโงก 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 1,219,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 82,594,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดในคลองซอยจ านวน 2 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนอดัน า้จ านวน 3 แห่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปากคลองส่งน า้สายซอย แยก 1ขวา 4ขวา 

พรอ้มขดุลอกตะกอนดนิดว้ยแรงคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

คลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟ่อนคลองส่งน า้สายใหญ่  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั  ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ กม.10+620 พรอ้มขดุลอก

ตะกอนดนิดว้ยแรงคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบล

ท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา คลองส่งน า้สายใหญ่ที่ กม.

20+750 , กม.27+300 , กม.28+200 และ กม.37+370  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ระบบเกบ็กกัหว้ยสารภา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ลอดคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.

22+900 , กม.25+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคู ้

ยายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.กลางคลองระบาย กม.0+625 ของ

คลองสยีดั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ 

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.ปลายคลองส่งน า้ 4ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งทา้ยอ่างเกบ็น า้ กม.1+100 ถงึ กม.

1+300  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ 

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้คลองส่งน า้สายซอย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลองและเครื่องยกบาน

ระบาย ของคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.31+600 , กม.32+789 และ กม.

33+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย พรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ

ดว้ยแรงคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ี

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตและตลิง่ทา้ยอาคารระบายน า้ลน้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคลองส่งน า้สายซอย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสี

ยดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมป้องกนัตลิง่จดุที่ J.G.P.7  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลองส่งน า้สายใหญ่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นโพธิ์ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทาน คลองส่งน า้สาย 1 ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืง รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอสะพานคลองสวนใหญ่  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ซา้ย กม.0+000 - 0+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1 ซา้ย กม.0+750 - 0+850  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารสูบน า้สาวชะโงก  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางเชือ่มอาคารชลประทานคลองส่งน า้สาย

ใหญ่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.คลองชวดเสอื

ปลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมระยะไกล  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงเกบ็ของ Stop Log  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ กม. 17+400 - 

18+400 (ฝัง่ขวา)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลหนอง

ตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ กม. 1+075 คลอง D 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง รายการ 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ กม. 1+800 -2+100  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม. 3+500 -

5+510  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางไผ่ อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลจกุเฌอ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองสะแกงาม  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองปกปาก  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 390,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองชวดทอง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั รายการ 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองขา้งโรงส ี โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั รายการ 1 390,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองหนองตาลอ กม.0+000 ถงึ กม.2+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ รายการ 1 360,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองชวดเดอืย กม.2+000 ถงึ กม.3+500  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้และ.สถานีสูบน า้คลองบางกระ

เจด็  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองบางกระพอ้  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีสูบน า้แบบสองทางประตูระบายน า้คู

มอญ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลหวัไทร อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองยายคุม้  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้และ.สถานีสูบน า้คลองบาง

กระดาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองคึกฤทธิ์  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาอนิทร ์ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองชวดบ่าวสาว  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลบา้นโพธ ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัโอบป้องกนัน า้ท่วม อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจน

แห่งที่ 8  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองหนองบวั พรอ้ม.

ส่วนประกอบอืน่  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลหนองบวั อ าเภอ รายการ 1 2,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปากคลองส่งน า้สายซอย 1.1 ขวา  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองสยีดั  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา 

ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้

โจนแห่งที่ 6  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองซอย 5 ขวา  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปากคลองส่งน า้สายซอย 6 ขวา  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ทา้ยอ่างเกบ็น า้ ลุม่น า้โจน  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาด Slope ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจน

แห่งที่ 2  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายยางท่าลาดและอปุกรณ์ประกอบ  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบป้องกนัการกดัเซาะคลองระบายทา้ย

อาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจนแห่งที่ 13  โครงการชลประทาน

ฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 800,000                      



10 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา-ขวา อ่างเกบ็น า้

ลุม่น า้โจนแห่งที่ 2  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้สาย ร.คลองวงัดว้น - 

คลองเสมด็เหนือ  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลแปลงยาว 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1 ซา้ย-ขวา อ่างเกบ็น า้

ลุม่น า้โจนแห่งที่ 2  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบป้องกนัการกดัเซาะ (ดา้นทา้ยน า้) ประตู

ระบายน า้คลองบางขา้ว  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลบางผึ้ง 

อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปากคลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปากคลองส่งน า้สายซอย 5 ขวา  โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบป้องกนัการกดัเซาะทา้ย Spillway อ่าง

เกบ็น า้ลุม่น า้โจนแห่งที่ 6  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิ

ซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบป้องกนัการกดัเซาะทา้ยอาคารระบายน า้

ลน้ อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจนแห่งที่ 8  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบล

เขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาด Slope ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจน

แห่งที่ 5  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาด Slope ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้ลุม่น า้โจน

แห่งที่ 8  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ กม. 8+900 - 9+000  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองกง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ชลหารพจิติร ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.คลองสองหลวงแพ่ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ท่าไข ่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

พระองคไ์ชยานุชติ ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่ดา้นเหนือน า้ ปตร.ท่าถ ัว่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลสนามจนัทร ์

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้ท่าไข1่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายพรอ้มเครื่องกวา้น ปตร.บางอแีกว้ 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลคลองเขือ่น 

อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 950,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางพระ (บานโคง้)  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลโสธร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคาร.สถานีสูบน า้ท่าถ ัว่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองขา้งคนัก ัน้น า้ชายทะเล กม.20+500 

ถงึ กม. 21+543  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบล

ท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ขวาคลองโปร่งแรด-ชวดวงัขอน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอ

คลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บงึคดัซอ้น  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่ดา้นทา้ยน า้ ปตร.ลาดขวาง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลลาดขวาง อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้ท่าถ ัว่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลบางกรูด

 อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 485,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่ดา้นทา้ยน า้ ปตร.จางวาง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 492,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้บางพระ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลโสธร

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม slope คนัคลองฝัง่ซา้ยคลองขา้งคนัก ัน้น า้

สายบางขนาก-ท่าไข ่กม. 5+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองค์

ไชยานุชติ ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ใตส้ะพานคลองลาว  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 468,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้กึ่งถาวร ปตน.ท่าไข ่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 476,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางกระเสนใน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั รายการ 1 274,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย.สถานีสุบน า้ท่าไข ่ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ใตส้ะพานคลองนิคมแกว้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลสองคลอง อ าเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 468,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบ

น า้กึ่งถาวร ปตน.ท่าถ ัว่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ

 ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 476,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแพลูกบวบกนัวชัพชื ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 1 (บางขนาก)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบล

บางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 210,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคนัก ัน้น า้คลอง 19  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 850,000                      



12 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลอง 17  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรียว จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้บงึไผ่ด า  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีสูบคลอง 21  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติใต ้ ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 8,806,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองสนาม

จนัทร-์โคกเพลาะ  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลหนองตีนนก 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,222,800                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ดบิ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองบางไผ-่วงั

เยน็  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,960,700                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองตน้หมนั  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลบางซอ่น อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 1 422,500                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองหมอสอ-

ท่ากระดาน  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ กม.12+168-34+400  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 15,521,200                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางนาง-ท่าแค  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 998,400                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางหกั-กระพงั

บอน  โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 1,949,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหวัไผ่  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 1,446,800                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองวดัแจง้  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคลา้ รายการ 0 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองหนา้บา้น  

โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง 16 สายลา่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้

เปรียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 2,047,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง 17  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรียว รายการ 0 1,665,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง 19  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรียว รายการ 0 2,121,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลอง 21  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรียว จงัหวดั รายการ 0 2,144,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้คลองสยีดั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 90,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.กลางคลองขา้งคนัก ัน้น า้สายบางขนาก-ท่าไข่

 กม. 7+400 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.กลางคลองขา้งคนัก ัน้น า้สายบางขนาก-ท่าไข่

 กม. 14+700 ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงปตร.ปากคลอง 17    ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 50,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 28,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 28,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นคลองอดุม 2 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 28,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 338,521,200              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 338,521,200              

งบลงทนุ 338,521,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 338,521,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 338,521,200                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้พระยาวสูิตร ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 0 47,937,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้ปากตะคลอง ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง 0 98,175,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้ท่าถ ัว่  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 32,250,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พานทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 116,507,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา สถานีสูบน า้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้ปากตะคลอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 375,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการเพิม่ประสทิธภิาพสถานี

สูบน า้ท่าถ ัว่  ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 2,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ระบบระบายน า้พานทอง จงัหวดั 0 2,038,900                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ชวดทอง ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งปตร.ปากคลอง 18 ต าบลดอนฉิมพล ี

อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 0 16,881,500                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 61,304,100                

การจดัการคุณภาพน า้ 61,304,100                

งบลงทนุ 61,304,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,304,100                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 61,304,100                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และประตูระบายน า้บางขนาก พรอ้มอาคาร

ประกอบ  ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 55,250,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  สถานีสูบน า้และประตูระบายน า้

บางขนาก พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในเขต อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั รายการ 0 442,200                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในเขต อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 53,100                        

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 0 362,500                      
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในเขต อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 1,642,800                    

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็มคลองตน้ตาล ต าบลหวัไทร 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็มที่ตวัอาคารฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 3 

ในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 369,500                      

รายการระดบัที1่: งานป้องน า้เค็มตามแนวคนัก ัน้น า้ชลประทาน โครงการ

ชลประทานชลบุรี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง

ในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัน า้เค็มในคลองสาขาแม่น า้บางปะกง ต าบลบาง

ตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานชะลอการรุกตวัของน า้เค็มในแม่น า้บางปะกง ต าบล

บางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 275,750,000              

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 275,750,000              

บริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นทีภ่าคตะวนัออก 275,750,000              

งบลงทนุ 275,750,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 275,750,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นมาบนาด ีและระบบแพร่กระจายน า้ ต าบลทุ่ง

พระยา  อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 215,750,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้คลองบางขา้ว พรอ้มติดต ัง้เครื่อง

สูบน า้ ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้คลองหลอดยายค า พรอ้มติดต ัง้

เครื่องสูบน า้ ต าบลบางซอ่น อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้พื้นที่ฝัง่ซา้ยแม่น า้บางปะกง

 (ปตร.คลองตน้หมนั) ต าบลบางซอ่น อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพการระบายน า้พื้นที่ฝัง่ซา้ยแม่น า้บาง

ปะกง พรอ้มติดต ัง้เครื่องสูบน า้ขนาด 3 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 20 เครื่อง รายการ 0 102,250,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมคนัก ัน้น า้สมบูรณ์ - บางขนาก ต าบลโยธะกา

 อ าเภอบางน า้เปรียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 80,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 23,783,900                

การจดัการน า้ชลประทาน 23,783,900                

การจดัการงานชลประทาน 23,783,900                

งบลงทนุ 23,783,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,783,900                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 3,003,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 3,003,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 0 985,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

ฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 788,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลหารพจิติร ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 0 480,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,780,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 16,611,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการ

ชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบลบา้นโพธ ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 3,344,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาคลองสยีดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางปะกง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 0 1,187,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา 

ต าบลบา้นโพธ ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสี

ยดั ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะ

กง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 535,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

พระองคไ์ชยานุชติ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 0 355,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รายการ 0 3,484,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา รายการ 0 555,700                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั รายการ 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 4,169,900                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการชลประทานฉะเชงิเทรา ต าบล

บา้นโพธ ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาคลองสยีดั 

ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางปะกง 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวงใน

เขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองพระองคไ์ชยานุชติ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลศาลาแดง อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 660,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณประตูระบายน า้ 6 แห่ง โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชลหารพจิติร จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลคลองหลวงแพ่ง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองบางขนาก .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว รายการ 0 696,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองนครเน่ืองเขต .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองประเวศบุรีรมย ์.โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั รายการ 0 467,900                      

กรมประมง 188,800                   
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 160,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 160,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 160,000                   

งบลงทนุ 160,000                   

ครุภณัฑ์ 160,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ (autopipette) 

ปริมาตรระหวา่ง 0.5-5,000 ไมโครลติร 6 ชิ้น ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะ ชดุ 2 160,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,800                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 28,800                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 28,800                     

งบลงทนุ 28,800                     

ครุภณัฑ์ 28,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 19,300                        

กรมปศุสตัว ์ 5,129,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,265,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 4,265,000                 

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 าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา คนั 1 848,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 3,353,000                 

งบลงทนุ 3,353,000                 

ครุภณัฑ์ 3,353,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 3,353,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบางประกง อ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 32,000                        
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 864,000                   

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 864,000                   

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 864,000                   

งบลงทนุ 864,000                   

ครุภณัฑ์ 864,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 28,976,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 170,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 170,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 70 170,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,346,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 16,346,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 14,517,000                

งบลงทนุ 14,517,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,517,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,517,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 2400000 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซอ้น 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิ

ซอ้น อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 600000 612,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,540,000                 

งบลงทนุ 1,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,540,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 70 1,540,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 289,000                   

งบลงทนุ 289,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 289,000                      
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รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 170 289,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,000,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,000,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซอ้น

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,460,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 56 996,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,900,000                 
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พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นคลองยายสรอ้ย หมู่ 10 ต าบลทุ่งพระยา 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,218,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นหา้แยก หมู่ 9 ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,682,000                    

กรมวชิาการเกษตร 8,388,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 5,022,100                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 5,022,100                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 5,022,100                 

งบลงทนุ 5,022,100                 

ครุภณัฑ์ 1,655,600                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,655,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอ

สนามชยั จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอ

สนามชยั จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตาตม้อณุหภูมสูิง ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยั 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยั จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 105,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 57,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,366,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,366,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 272 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยั จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,366,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,366,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,366,500                 

วจิยัและพฒันา 3,366,500                 

งบลงทนุ 3,366,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,366,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,366,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการ ขนาด 272 ตร.ม. (ตอกเสาเขม็) ต าบล

ลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,366,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 2,623,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,623,700                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 2,623,700                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 2,623,700                 

งบลงทนุ 2,623,700                 

ครุภณัฑ์ 94,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

โพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ปะกง ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,529,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 464,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 464,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 533,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอพนมสาร

คาม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 273,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอท่า

ตะเกยีบ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 260,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,167,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (เลขที่ 297) ส านกังานเกษตร

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (เลขที่ 305) ส านกังานเกษตร

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (เลขที่ 293) ส านกังานเกษตร

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั แห่ง 1 596,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 365,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าตะเกยีบ ต าบล

ท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 207,500                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 57,600                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,600                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 26,600                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 26,600                     

งบอดุหนุน 26,600                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 26,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 26,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 31,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 31,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 31,000                     

งบลงทนุ 31,000                     

ครุภณัฑ์ 31,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 44,000                        

กระทรวงคมนาคม 5,089,899,100            

กรมเจา้ทา่ 207,299,800              

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 50,000                     

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 50,000                     

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 50,000                     

งบด าเนินงาน 50,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 193,249,800              

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 193,249,800              

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 193,249,800              

งบลงทนุ 193,249,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 193,249,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 193,249,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ชายฝัง่ทะเลที่

ร่องน า้บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 3220800 193,249,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,000,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 7,000,000                 

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัการด าเนินการขดุลอกและบ ารุงรกัษา ร่องน า้บางปะกง อ.บางปะกง ฉบบั 1 7,000,000                    
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การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 7,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือกูภ้ยัความเร็วสูง สสีม้ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 6 

สาขาฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา จ านวน ล า 1 7,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 27,163,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,792,800                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 25,792,800                

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 25,792,800                

งบลงทนุ 25,792,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,792,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,792,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่งที่ 2 พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 25,792,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบล

บางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 4,037,072,300            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,550,005,400            

โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 3,550,005,400            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,550,005,400            

งบลงทนุ 3,550,005,400            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,550,005,400               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,527,024,000               

รายการระดบัที1่: สาย อ.พนสันิคม - ฉะเชงิเทรา จ.ชลบุรี จ.ฉะเชงิเทรา กม. 6.398 714,779,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.พนสันิคม - ฉะเชงิเทรา ตอน 1 จ.ชลบุรี กม. 6.398 240,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.พนสันิคม - ฉะเชงิเทรา ตอน 2 จ.ชลบุรี กม. 6.4 238,829,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.พนสันิคม - ฉะเชงิเทรา ตอน 3 จ.ชลบุรี จ. กม. 6.4 235,950,000                 

รายการระดบัที1่: สายมนีบุรี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - ฉะเชงิเทรา

 รวมสะพานขา้มแยก จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.7 608,703,000                 

รายการระดบัที2่: สายมนีบุรี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - 

ฉะเชงิเทรา รวมสะพานขา้มแยก ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.7 329,206,000                 

รายการระดบัที2่: สายมนีบุรี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - 

ฉะเชงิเทรา รวมสะพานขา้มแยก ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 6.594 279,497,000                 

รายการระดบัที1่: สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน ฉะเชงิเทรา - อ.บาง

คลา้ รวมสะพานขา้มสามแยกเขา้วดัสมานรตันาราม จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.5 291,096,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมทุรปราการ จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.71 774,446,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมทุรปราการ กม. 5.71 193,100,000                 
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รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมทุรปราการ กม. 5.715 130,529,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมทุรปราการ 

จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.725 148,822,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.7 141,300,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 5.722 160,695,000                 

รายการระดบัที1่: สายปราจนีบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู - 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบุรี กม. 8.238 310,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายปราจนีบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู -

 อ.พนมสารคาม ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบุรี กม. 8.238 160,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายปราจนีบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู -

 อ.พนมสารคาม ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบุรี กม. 13.126 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชงิเทรา กม. 9.975 240,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 9.975 120,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา กม. 7.779 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.

เขาหนิซอ้น (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชงิเทรา กม. 9 484,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม -

 ต.เขาหนิซอ้น (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ. กม. 9 244,000,000                 

รายการระดบัที2่: สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม -

 ต.เขาหนิซอ้น (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ. กม. 13 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัเขาหนิซอ้น จ.ฉะเชงิเทรา จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 104,000,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 22,981,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบโครงขา่ยสนบัสนุนระบบโลจสิติกส์

ภาคตะวนัออก สาย ทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทรา (ดา้นใต)้ โครงการ 0 10,992,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบปรบัปรุงและเเกไ้ขปญัหา

การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จดุตดัทางหลวงพเิศษหมายเลข 9

 - จดุตดัทางเลีย่งเมอืงชลบุรี 0 11,988,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 275,397,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น จ.

ฉะเชงิเทรา กม. 2.1 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 208,197,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 208,197,000              

งบลงทนุ 208,197,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 208,197,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 208,197,000                 

รายการระดบัที1่: สายมนีบุรี - ฉะเชงิเทรา ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ. กม. 9.6 208,197,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 42,200,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว 

จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 35,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 7,200,000                 

งบลงทนุ 7,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วงัขอน - พนมสาร

คาม จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 2 7,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 207,319,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 183,090,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 181,690,000              

งบลงทนุ 181,690,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,690,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 181,690,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงฉะเชงิเทรา กม. 732 56,230,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอน บางคลา้ - พนมสารคาม 

ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอน บางคลา้ - พนมสารคาม 

ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน 

ตอน 3 จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน 

ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอน บางน า้เปรี้ยว - บางขนาก 

 จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชงิเทรา - หวัไผ่ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 2 

จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 13,260,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก จ. แห่ง 1 17,550,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดนิ จ. แห่ง 1 16,800,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัฉะเชงิเทรา (ขาเขา้) 

จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 24,229,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,883,000                

งบลงทนุ 21,883,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,883,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,883,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - 

ฉะเชงิเทรา และสายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤา แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชงิเทรา - เสมด็

เหนือ, สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหนิซอ้น, สาย

ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชงิเทรา - หวัไผ,่ สายทางหลวงหมายเลข 

331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น, สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน วงั

ขอน - พนมสารคาม, สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - 

อ่างฤาไน, สายทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว และ

สายทางหลวงหมายเลข 3378 ตอน บางคลา้ - พนมสารคาม จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 8 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหนิ

ซอ้น ตอน 1 จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เสมด็เหนือ - พนมสาร

คาม ตอน 4 จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,974,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - 

ฉะเชงิเทรา ตอน 3 จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชงิเทรา - บางน า้

เปรี้ยว จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชงิเทรา - บางน า้

เปรี้ยว และสายทางหลวงหมายเลข 365 ตอน ทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทราดา้น

เหนือ จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 2 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหนิซอ้น, สายทางหลวง

หมายเลข 319 ตอน โคกไทย - พนมสารคาม, สายทางหลวงหมายเลข 3076

 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน และสายทางหลวงหมายเลข 3551 ตอน 

หนองปลาตะเพยีน - หวัส าโรง จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 5 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก

 จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 365 ตอน ทางเลีย่งเมอืง

ฉะเชงิเทราดา้นเหนือ และสายทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชงิเทรา - 

บางน า้เปรี้ยว จ. ฉะเชงิเทรา แห่ง 2 1,990,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 818,363,500              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 391,535,600              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 391,535,600              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 391,535,600              

งบลงทนุ 391,535,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 391,535,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 375,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.

ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ (สญัญาที่ 1) กม. 11 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.

ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ (สญัญาที่ 2) กม. 9.328 225,000,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 16,535,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.

314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ 0 16,535,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 111,900,000              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 104,400,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 104,400,000              

งบลงทนุ 104,400,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,400,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 104,400,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.ควายเขาหกั อ.บางคลา้ จ. กม. 1.9 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.304 - บ.กกสบัใน อ.บางคลา้ จ. กม. 2 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3200 - บ.บางขนาก อ.คลองเขือ่น จ. กม. 5 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.314 - บ.พมิพาวาส อ.บา้นโพธิ์ จ. กม. 2.5 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - บ.คลองโรงเลือ่ย อ.แปลงยาว จ.

ฉะเชงิเทรา กม. 1.3 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองเจา้ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา กม. 1.5 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - ตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ. กม. 1.5 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นย.3001 - บ.ตลาดคลอง 16 อ.บางน า้

เปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรา กม. 1.5 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.319 - บ.ตลาดพนม อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชงิเทรา กม. 1.3 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.331 - บ.โกรกแกว้วงพระจนัทร ์อ.

แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา กม. 1.325 9,800,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ฉช.4039 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3259 - อ่างเกบ็น า้เขาละลาก อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 7,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 23,500,000                

โครงการพฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก 23,500,000                
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ปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางการผลติและธุรกจิสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 23,500,000                

งบลงทนุ 23,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,500,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นเทพประทาน อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา กม. 6.54 23,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 200,490,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 12,831,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 384,000                   

งบลงทนุ 384,000                   

ครุภณัฑ์ 384,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 384,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 7,380,000                 

งบลงทนุ 7,380,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,380,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,380,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา ม. 36 7,380,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 5,067,600                 

งบลงทนุ 5,067,600                 

ครุภณัฑ์ 718,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 13 ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีตและแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา ชดุ 1 30,000                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,349,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,349,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) แห่ง 1 4,349,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 179,178,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 179,178,000              

งบลงทนุ 179,178,000              

ครุภณัฑ์ 3,988,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทฉะเชงิเทรา คนั 1 2,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,190,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 175,190,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

3079 - บา้นทุ่งส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ฉช.013 สะพานบางกระเจด็ ม.4 อ.คลองเขือ่น 

จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ฉช.018 สะพานสกดั 40 ม.4 บา้นบางเกลอื อ.

บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ฉช.026 สะพานขา้มคลองวดัสามแยก ม.7 อ.

บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 -

 บา้นบางพระ อ.บางปะกง, บา้นโพธิ์, เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - อ าเภอท่าตะเกยีบ อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต, ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นเทพประทาน อ.พนมสารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นหนองปลาดุก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ท่าตะเกยีบ, บ่อทอง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ท่าตะเกยีบ, บ่อทอง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ท่าตะเกยีบ, บ่อทอง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นหนองกระทงิ อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

3079 - บา้นทุ่งส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

3079 - บา้นทุ่งส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

3079 - บา้นทุ่งส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5031 แยกทางหลวงชนบท ฉช.

3009 - บา้นวงัอเีลีย่น อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - อ่างเกบ็น า้เขาละลาก อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5036 แยกทางหลวงชนบท ฉช.

3009 - บา้นท่าทองด า อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331

 - บา้นโปร่งนกเป้า อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ฉช.5033 แยกทางหลวงชนบท ฉช.

4023 - บา้นสามแยก อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อ าเภอ

ท่าตะเกยีบ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา กม. 2.5 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้น

หนองขาหย ัง่ อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา กม. 2.5 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา กม. 525 23,840,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 8,481,300                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,934,400                 

งบลงทนุ 6,934,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,934,400                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,934,400                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ฉช.5036 แยกทาง

หลวงชนบท ฉช.3009 - บา้นท่าทองด า อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 2 3,596,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ ส านกังานทางหลวงชนบท

ที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,138,400                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิเทรา) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,238,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,600,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,600,000                 

งบลงทนุ 9,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ฉช.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อ าเภอท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกยีบ, พนม

สารคาม, สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ฉช.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ท่าตะเกยีบ จ. แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ฉช.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - อ่างเกบ็น า้เขาละลาก อ.ท่าตะเกยีบ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ฉช.

4049 แยกทางหลวงหมายเลข 3481 - บา้นหวัไทร อ.คลองเขือ่น, บางคลา้ แห่ง 1 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ฉช.

4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3200 - บา้นบางขนาก อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,600,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,638,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,638,000                 

งบลงทนุ 7,638,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,638,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,638,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - ตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,788,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นขนุช านาญ อ.ท่าตะเกยีบ, บ่อ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ฉช.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 - บา้นทุ่งส่อหงษา อ.สนามชยัเขต, เขา แห่ง 2 3,900,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 73,699,000                

โครงการพฒันาเสน้ทางผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 73,699,000                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 73,699,000                

งบลงทนุ 73,699,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,699,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 73,699,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้น

เขาตลาด - บา้นอ่างเสอืด า) อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา กม. 10.674 45,119,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายออ้มผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 

(ตอนบา้นคลองตะเคียน - บา้นเขาตลาด) อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา กม. 4.814 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายออ้มผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 

(ตอนบา้นนายาว - บา้นทุ่งเหยีง) อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา กม. 1.885 13,580,000                   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 100,899,600               

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 16,789,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 789,200                   

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,000,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 16,000,000                

แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่(ภาคตะวนัออก) 16,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 16,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ โดยการปกัไม ้

ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลืน่ในชายฝัง่ที่เป็นหาดโคลน จงัหวดัฉะเชงิเทรา เมตร 4000 16,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้ 4,500,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,500,000                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 4,500,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึลาดปลาเคา้  หมู่ที่ 7  ต าบลเมอืงเก่า  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 4,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 20,310,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 20,310,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 12,660,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์  หมู่ที่

 19 ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นโป่งเจริญ  หมู่ที่ 

12  ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 9,830,000                 

งบลงทนุ 9,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัเสมด็ใต ้หมู่ที่ 1 

ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัวงักะจะ หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัชายเคืองวนาราม หมู่

ที่ 7  ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองอโีถน หมู่ที่ 

12 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัหนองปรือ หมู่ที่ 14 

ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบางพะเนียง หมู่ที่ 2 

ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสระไมแ้ดง หมู่ที่ 5 

ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นท่าเลยีบ หมู่ที่ 2 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโป่งตาสา หมู่ที่ 7 

ต าบลคทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นแปลงไผ่ - ขนุคลงั 

หมู่ที่ 8 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 984,800                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 984,800                   

งบลงทนุ 984,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 984,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นท่าชา้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโยธะกา อ าเภอบาง

น า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคลองหกวา หมู่ที่ 12 ต าบลโยธะกา อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 2,345,600                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 333,800                   

งบลงทนุ 333,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 333,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสระไมแ้ดง  หมู่ที่ 5 

ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 2,011,800                 

งบลงทนุ 2,011,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,011,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,011,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสองหอ้ง  หมู่ที่ 13 

ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาวงค ์ หมู่ที่ 22 ต าบลท่า

ตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นอ่างตาผึ้ง  หมู่ที่ 11 ต าบลคู ้

ยายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองอโีถน  หมู่ที่ 12 ต าบล

เกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นอ่างเสอืด า  หมู่ที่ 7 ต าบล

ท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นบา้นไร่  หมู่ที่ 8 ต าบลบา้น

ซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 335,300                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,320,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,320,000                 

งบลงทนุ 4,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,320,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกรอกสะแก หมู่ที่ 1 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยโสม หมู่ที่ 11  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 15  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขากระดาษ หมู่ที่ 19  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทรพัยเ์จริญ หมู่ที่ 24  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งยายช ีหมู่ที่ 3 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองตะเคียน หมู่ที่ 13 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาวงค ์หมู่ที่ 22 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปรือนอ้ย หมู่ที่ 16 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าคาน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองประโยชน ์หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองปลาซวิ หมู่ที่ 8 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไทรทอง หมู่ที่ 11 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยแกะ หมู่ที่ 9 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาสะทอ้นบน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองอโีถน หมู่ที่ 12 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 16,625,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 39,000                     

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เสารบัสญัญาณวทิย ุ(Antenna) จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 2 20,000                        

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 19,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,577,700                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 6,577,700                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 45,000                        

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 5,274,300                 

งบลงทนุ 5,274,300                 

ครุภณัฑ์ 2,982,300                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 1,897,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 6 1,647,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,292,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,292,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัฉะเชงิเทรา แหลง่ 2 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรง 5 504,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 400 468,000                      

โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มลูพชืสมนุไพร 95,300                     

งบลงทนุ 95,300                     
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ครุภณัฑ์ 95,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 77,100                     

งบลงทนุ 77,100                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,100                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 77,100                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 15 77,100                        

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,617,200                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 1,617,200                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 1,617,200                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 1,559,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,559,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,559,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 150 777,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 150 525,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,391,900                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 8,391,900                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 7,888,400                 

งบลงทนุ 7,888,400                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,863,400                    



36 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 203,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงเพาะเลี้ยงนกน า้ สถานีเพาะเลี้ยง

สตัวป่์ากระบกคู่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 85,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงหม ีขนาด 4x10x4 เมตร สถานี

เพาะเลี้ยงสตัวป่์ากระบกคู่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 79,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงเสอื (กรงตบั 10 กรง) สถานี

เพาะเลี้ยงสตัวป่์ากระบกคู่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 38,700                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,659,600                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาท าลายซากพรอ้มอาคาร จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,022,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 430 2,210,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: คลนิิกสตัวป่์าพรอ้มอปุกรณ์รกัษา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 4,391,400                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 503,500                   

งบลงทนุ 503,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 503,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 503,500                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 150 73,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 200 98,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,805,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 10,805,200                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 10,805,200                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 10,805,200                

งบอดุหนุน 10,805,200                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,187,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีรวม 

เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 10,187,600                   

ค่าควบคุมงาน 617,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานพฒันาระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีรวม 

เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 617,600                      

กรมป่าไม ้ 31,869,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,319,500                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,319,500                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 1,029,500                 

งบลงทนุ 1,029,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,029,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,029,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 355000 1,029,500                    

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,290,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 1000 3,900,000                    

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัฉะเชงิเทรา หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,800,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 7,800,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 7,800,000                 

งบลงทนุ 7,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 2000 7,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,764,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 13,764,000                

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 540,600                   

งบด าเนินงาน 240,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 240,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 193,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 6 300,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 12,530,000                

งบด าเนินงาน 715,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 715,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 597,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 63,900                        

งบลงทนุ 11,614,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,614,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,614,200                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 110000 319,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 2570 10,023,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 771000 1,272,200                    

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัฉะเชงิเทรา หมู่บา้น 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 100 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 693,400                   

งบด าเนินงาน 243,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 243,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 123,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,800                         

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,985,500                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,985,500                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,186,900                 

งบลงทนุ 1,186,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,186,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,186,900                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 130000 377,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 50000 380,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 50 24,500                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,798,600                 

งบลงทนุ 3,798,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,798,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,798,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 777000 2,253,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 137000 1,041,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัฉะเชงิเทรา กโิลเมตร 1 5,100                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 202 99,000                        

กระทรวงพลงังาน 120,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 120,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงมหาดไทย 272,305,100               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,113,200                 
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แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 248,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 248,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 248,000                   

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 248,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,025,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,025,200                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 4,025,200                 

งบลงทนุ 4,025,200                 

ครุภณัฑ์ 2,774,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,774,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 809,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,965,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,251,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,251,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,251,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        
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กรมการปกครอง 9,344,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 9,344,400                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 9,344,400                 

การบริหารงานอ าเภอ 9,344,400                 

งบลงทนุ 9,344,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,344,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,092,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั แห่ง 1 108,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอท่าตะเกยีบ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,370,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 63,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอบา้นโพธิ์ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 587,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 246,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 570,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั แห่ง 1 164,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และรางระบายน า้บา้นพกันายอ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา แห่ง 1 93,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั แห่ง 1 970,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 471,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,252,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั แห่ง 1 479,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,244,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 427,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกันายอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 101,600                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,287,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,287,100                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,287,100                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,287,100                 

งบลงทนุ 1,287,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,287,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,287,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารฝึกอบรมและหอพกั ศูนยศึ์กษาการพฒันา

เขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 239,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นตวัอยา่งเศรษฐกจิพอเพยีง ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาเขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 497,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยเ์รียนรูฯ้ (อาคารฝึกอบรมวชิาชพี) 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาหนิ

ซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 550,000                      

กรมทีด่นิ 771,500                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 771,500                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 771,500                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 487,600                   

งบลงทนุ 487,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 487,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 487,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลพนม

สารคาม อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 487,600                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 283,900                   

งบลงทนุ 283,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 283,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 283,900                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 136,619,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 33,461,600                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 33,461,600                

พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 33,461,600                

งบลงทนุ 33,461,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,461,600                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 33,461,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่อ  าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก แห่ง 1 33,461,600                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 42,903,200                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 20,782,300                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 20,782,300                

งบลงทนุ 20,782,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,782,300                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,782,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 20,782,300                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 22,120,900                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 22,120,900                

งบรายจ่ายอื่น 22,120,900                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ รายการ 1 22,120,900                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 60,255,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 60,255,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 60,255,000                

งบลงทนุ 60,255,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,255,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,255,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นครนายก ศูนยเ์กษตรกรรม

กองทพัเรือโยทะกา ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 35,809,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองวดับงึตาหอม ต าบลดอนเกาะกา

 อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 215 เมตร แห่ง 1 11,228,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณศาลเจา้พ่อหลกัเมอืงบางคลา้ ต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 77 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง พรอ้มปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์บริเวณศาลเจา้ตระกูลซิ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 100 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 115,169,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ตู ้ 11 47,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 22 37,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 11 31,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 11 99,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง ชดุ 22 83,600                        
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รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 113,984,000              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 20,588,800                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 20,588,800                

งบอดุหนุน 20,588,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,588,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 20,588,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นพลบั ต าบลคลองเขือ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นหวัล  าพูเก่า ต าบลคลองเขือ่น ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นคลองสบิสี ่ต าบลบงึน า้รกัษ ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,560,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บา้นคลองสบิหา้ ต าบลบงึน า้รกัษ ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นคลองยายค า ต าบลบางซอ่น องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,444,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 สระหนองกรด หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะขนุน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 4,942,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ หมู่ที่ 6 บา้น

เดโช (ตอนบน) ต าบลคลองอดุมชลจร (ก่อสรา้งหอถงัสูง ขนาด 30 

ลูกบาศกเ์มตร ชนิดตอกเสาเขม็) องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองอดุมชล

จร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,244,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,855,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,855,100                 

งบอดุหนุน 2,855,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,855,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,855,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

โรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาม

ร่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลา่ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โสภณ

ประชาเทวารุทธารกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกอ้นแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

คอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

ยายช ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

บางคลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเสมด็

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนวดั

สาวชะโงก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัใหม่คูมอญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางคลา้ เทศบาลต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลดอนเกาะกา เทศบาลต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลาด

คลอง 16 (เทศบาลต าบลดอนฉิมพล)ี เทศบาลต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณเตมยี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาก

คลองบางขนาก เทศบาลต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกตุ

สโมสร เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึเทพยา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิดา

รุณนาอมี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดับางสาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศาลาแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาแดง อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสงิโตทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิโตทอง อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

 18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางน า้เปรี้ยว เทศบาลต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

สะแกโดดประชาสรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศาลาแดง เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ลาดยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัลา่ง

บวรวทิยายน  เทศบาลต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พมิพา 

เทศบาลต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสอง

คลอง(วดัไตรสรณาคม) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองคลอง อ าเภอบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

แสม เทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามแยก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางปะกงพรหมเทพรงัสรรค ์เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพ

รงัสรรค ์อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางววัคณารกัษ ์เทศบาลต าบลบางววัคณารกัษ ์อ าเภอบางปะกง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาดนิ อ าเภอบางปะกง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบางสมคัร (บา้นศรีเทพไทย) เทศบาลต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล 1 บางววั เทศบาลต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าสะอา้น เทศบาลต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหอมศีล เทศบาลต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นโพธิ์ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

ราช เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนาม

จนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ประชาบ ารุงกจิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสนภู

ดาษ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอนิ

ทราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอนทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ลาดขวาง เทศบาลต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นภูมิ

เจริญ เทศบาลต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งสะเดา

ประชาสรรค ์เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเนินไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัวงัเยน็ เทศบาลต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

โกรกแกว้วงพระจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นแหลมตะครอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาหนิ

ซอ้น เทศบาลต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัล  า

มหาชยั (ยบุวดัหนองวา่นเหลอืง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหนิซอ้น 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

ทอง เทศบาลต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหวา้ เทศบาลต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้ตาล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแหน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกาะขนุน เทศบาลต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ไพบูลยป์ระชานุกูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสาร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพนมสารคาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุเหร่า

คลองใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองเจา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไชย

ธารา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชนะ

สงสาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรฯ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางกะไห องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกะไห อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

บางพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาย

ชล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โสธร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัประตู

น า้ท่าไข ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันคร

เน่ืองเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองจกุกระเฌอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองจกุ

กระเฌอ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงฉะเชงิเทรา เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

แกว้เวฬวุนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจรเข ้

ตาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลลาดกระทงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

มะเฟือง เทศบาลต าบลสนามชยัเขต อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นายาว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมาบ

นาด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหมอนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบางววัคณารกัษ ์เทศบาลต าบลบางววัคณารกัษ ์อ าเภอบางปะกง ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 90,540,100                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 84,335,000                

งบอดุหนุน 84,335,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,335,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 84,335,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.2013 ถนนสายเขา้วดับางเกลอื บา้นหนา้วดับาง

เกลอื หมู่ที่ 1 ต าบลบางเกลอื มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,025 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 3,102,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.10-001 ถนนเทพราช สาย 2 หมู่ที่ 1,2 ต าบล

เทพราช มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเทพ

ราช อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 4,186,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.73-031 สายยทุธศาสตร ์บา้นซอ่ง, บา้นไร่, บา้นเกาะ

สุวรรณ์ หมู่ที่ 1,8,14 ต าบลบา้นซอ่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

เทศบาลต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 5,276,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ฉช.ถ60-0015 สายหมู่ที่ 9 ถงึ ทางรถไฟหมู่ที่ 10 บา้นคลองกลาง ต าบล

ท่าไข ่กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 7,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ฉช.ถ.990002 ถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6 บา้นศรีเจริญ กวา้ง 6.20 

เมตร ยาว 1,541 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 2,853,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.1-0011 สาย ฉช.3002 ร.ร.ฉิมพลไีผ่ด าวทิยาคาร

 - บา้นไผ่ด า กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,260 เมตร  ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชงิเทรา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.23-003 ถนนท่าเกวยีน หมู่ที่ 1 

ต าบลพนมสารคาม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,275 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

พนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 2,076,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสม

ยางพารา สายทางเลยีบบงึสงิโต บา้นคลอง 18 หมู่ที่ 7 เชือ่ม บา้นคลอง 

19 หมู่ที่ 8 ต าบลหมอนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 8,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรยางพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบลพนมสารคาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 978 เมตร

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,868 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพนมสารคาม 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 3,295,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทางเขา้

สุเหร่านูรุล้อสิลาม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหลวงแพ่ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 940 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,760 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั สาย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.45-0002 สายด่านตาแสง - หนองบอน หมู่ที่ 11 

ต าบลลาดกระทงิ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,135 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 3,642,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

คลองชลประทาน ซอย 4 ถงึคลองถนนคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลเสมด็ใต ้

 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 5,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ สาย 1 4,680,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรยางพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายแยกเลีย่งเมอืง (304) เชือ่ม หนองเสอื หมู่ที่ 9 

ต าบลเกาะขนุน มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,265 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 9,981,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 ถนนสายบา้นเขาหนิซอ้น - บา้นหวักระสงัข ์หมู่ที่ 9,7,6 ต าบลเขาหนิซอ้น

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 9,928,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกผสมยางพารา 

บริเวณรอยต่อเขต ทต.นครเน่ืองเขต กบั อบต.คลองนครเน่ืองเขต ถนน

สุขาภบิาล 2 (เสน้บางสาย) หมู่ที่ 13 ต าบลคลองนครเน่ืองเขต กวา้ง 8 

เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,360 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั สาย 1 795,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ฉช.ถ.44-003 สายแยกเขา้เกาะวงับ่อเชือ่มบา้นท่าไทร บา้น

แหลมตะครอ้ หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะขนุน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 5,161,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอนทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 213,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 213,800                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 213,800                   

งบลงทนุ 213,800                   

ครุภณัฑ์ 213,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 213,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา เครื่อง 13 75,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 3 11,400                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 19,545,400                

กรมคุมประพฤติ 260,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 260,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 260,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   

ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 260,000                      

กรมบงัคบัคดี 243,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 243,000                   

การบงัคบัคดี 243,000                   

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 243,000                   

งบลงทนุ 243,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 243,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 243,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 17,689,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 17,689,000                

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 17,689,000                

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 17,689,000                

งบลงทนุ 17,689,000                

ครุภณัฑ์ 8,500                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลโสธร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 8,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,680,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,680,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา (ที่มสีถานแรกรบัเด็กและเยาวชน) พรอ้มส่วนประกอบ ต าบล

บางขวญัอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 17,680,500                   

กรมราชทณัฑ์ 1,353,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 765,400                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 765,400                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 765,400                   

งบลงทนุ 765,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 765,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 765,400                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหลงัคาโดมฝึกวชิาชพีประจ าแดนที่สรา้งเสร็จใหม่ 

เรือนจ ากลางฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั หลงั 1 765,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 588,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 588,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 588,000                   

งบลงทนุ 588,000                   

ครุภณัฑ์ 588,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 468,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์เรือนจ า

กลางฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์เรือนจ ากลางฉะเชงิเทรา  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 200,000                      

กระทรวงแรงงาน 11,744,400                

กรมการจดัหางาน 2,137,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,853,100                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 118,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 12,500                     

งบด าเนินงาน 12,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,539,600                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,539,600                 

งบด าเนินงาน 1,539,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,442,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 91,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 91,200                        

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                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 214,200                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 214,200                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 214,200                   

งบลงทนุ 214,200                   

ครุภณัฑ์ 214,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 214,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 7 214,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           
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ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 8,759,000                 

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 4,458,000                 

โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรม

เทคโนโลยชี ัน้สูงพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC 4,458,000                 

พฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

ช ัน้สูงพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 4,458,000                 

งบลงทนุ 4,458,000                 

ครุภณัฑ์ 4,458,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,458,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั ขนาด 

18,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้) ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว ชดุ 4 132,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 18,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแยกส่วนชนิดติดผนงั แบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)ต าบลวงัเยน็ 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 152,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างพื้นฐานช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัช่างเครื่องท าความเยน็ ต าบลวงัเยน็ 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 460,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลวงัเยน็ 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบานแฟรท์่อทองแดง R-410a  ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสูญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง)  ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบการรัว่ของสารท าความเยน็ดว้ยแกส๊

ไนโตรเจน  ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 72,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหเ์ครื่องยนตแ์บบมอืถอื  ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 2,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,301,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,301,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,301,000                 

งบลงทนุ 4,301,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,301,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,301,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในและลานกฬีา ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,895,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั แห่ง 1 36,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 7-8 (1 หลงั) ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 (2 หลงั)  ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 (3 หลงั) ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2 (3 หลงั) ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 685,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 2 ครอบครวั (3 หลงั) ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 593,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 848,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 457,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 457,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 457,700                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 457,700                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 251,300                   

งบลงทนุ 251,300                   
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ครุภณัฑ์ 251,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 186,800                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 4 6,800                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงขนาดเลก็พรอ้มไมโครโฟน 40 วตัต ์

แบบกระเป๋าหิ้ว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 7,500                         

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 206,400                   

งบลงทนุ 206,400                   

ครุภณัฑ์ 206,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 206,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 8 158,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 1,881,085,934            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 282,958,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 939,100                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 939,100                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 939,100                   

งบรายจ่ายอื่น 939,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 939,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 32,100,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 32,100,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,412,100                

งบอดุหนุน 10,412,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,412,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 7,016,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,396,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 21,688,600                

งบอดุหนุน 21,688,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,688,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 15,848,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,840,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 245,228,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 245,228,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,865,500                

งบอดุหนุน 13,865,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,865,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,971,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,056,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,838,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 231,362,500              

งบอดุหนุน 231,362,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 231,362,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 197,240,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 11,368,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,449,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,215,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 10,088,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,162,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,862,400                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,862,400                 

งบลงทนุ 2,862,400                 

ครุภณัฑ์ 2,482,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,080,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้

เมอืง  ชดุ 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ 5 ฟตุ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

3 ตวั 10 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก 4 ฟตุ 2 ชัน้ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 10 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 10 79,000                        



59 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 10 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟาแขกและโตะ๊กลาง ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3

 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 10 423,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา

 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: คูลเลอรส์แตนเลสตม้น า้รอ้นไฟฟ้า 21 ลติร ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 342,100                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

{{LF}}ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอ ลอ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ต าบลหนา้เมอืง  อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 3 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 69,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 379,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 379,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารภาค 3    ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 379,500                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,300,000                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,300,000                 

งบลงทนุ 1,300,000                 

ครุภณัฑ์ 1,300,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3

 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 25 95,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3

 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 3 ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,035,255,734            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,496,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,496,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,496,154                 

งบด าเนินงาน 1,496,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,496,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,496,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพทุธริงัสี

พบูิล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสนามชยั

เขต ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางปะกง

(บวรวทิยายน) ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนมธัยมสริิ

วณัวรี 3 ฉะเชงิเทรา ต าบลคลองตะเกรา อ าเภออ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 818,921,840              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 799,283,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 799,283,900              

งบอดุหนุน 799,283,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 799,283,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 134572 799,283,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 134572 113,280,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 134572 54,312,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 134572 57,358,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 134572 99,454,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 134572 474,878,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 19,637,940                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,676,200                 

งบลงทนุ 5,676,200                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมขุ ต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัจกุเฌอ ต าบลคลองจกุกระเฌอ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทด ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ ต าบลคลองนา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัคลอง 18 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสกลุดปีระชาสรรค ์ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัไผ่ด า ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพรหมานุเคราะห ์ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางเกลอื(ประชารฐับ ารุง) ต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสุคนัธศีลาราม ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนประกอบราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัประชาบ ารุงกจิ ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัคลองสวน (พบูิลธรรมขนัธ)์ ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,676,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,676,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมขุ ต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัจกุเฌอ ต าบลคลองจกุกระเฌอ อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทด ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ ต าบลคลองนา อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัคลอง 18 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสกลุดปีระชาสรรค ์ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบาง

น า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัไผ่ด า ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสุคนัธศีลาราม ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 93,200                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนประกอบราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัประชาบ ารุงกจิ ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 321,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัคลองสวน (พบูิลธรรมขนัธ)์ ต าบลเกาะไร่ 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 397,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 13,961,740                

งบลงทนุ 13,961,740                

ครุภณัฑ์ 13,961,740                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,601,740                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนกอ้นแกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกอ้นแกว้ 

 อ าเภอคลองเขือ่น  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัทุ่งยายช ี ต าบลท่าตะ เกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าคาน  ต าบลท่าตะเกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสยีดัพฒันา  ต าบลท่าตะเกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยตะปอก ต าบลคลองตะเกรา 

 อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเทพประทาน ต าบลคลองตะเกรา 

 อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งส่าย  ต าบลคลองตะเกรา  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองขาหย ัง่ ต าบลคลองตะเกรา 

 อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นธรรมรตันใ์น ต าบลคลองตะเกรา 

 อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัหนิ  ต าบลคลองตะเกรา  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง ต าบลท่า

ตะเกยีบ  อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง ต าบลคลองตะเกรา  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นศรีเจริญทอง ต าบลคลองตะเกรา 

 อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ ต าบลท่าตะเกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่ากลอย  ต าบลท่าตะเกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองประโยชน ์ต าบลท่าตะเกยีบ

  อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอ่างเตย  ต าบลท่าตะเกยีบ  

อ าเภอท่าตะเกยีบ  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเสมด็เหนือ  ต าบลเสมด็เหนือ  

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัปากน า้โจโ้ล ้ต าบลปากน า้  อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัศรีสุตาราม  ต าบลเสมด็เหนือ  

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับางกระเจด็ (บุญมอีนุสรณ์)  

ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปลายคลอง ต าบลเสมด็เหนือ  

อ าเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัแปลงยาว  ต าบลแปลงยาว  

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนตลาดบางบ่อ  ต าบลแปลงยาว  

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทรทองอปุถมัภ ์ต าบลวงัเยน็  อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัไผ่แกว้  ต าบลแปลงยาว  อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค ์ต าบลวงัเยน็  

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัวงัเยน็  ต าบลวงัเยน็  อ าเภอแปลง

ยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองปลาไหลราษฎรบ์  ารุง  

ต าบลหนองไมแ้ก่น  อ าเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโกรกแกว้วงพระจนัทร ์ ต าบล

หนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองสทติ ต าบลหวัส าโรง  

อ าเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองไมแ้ก่น ต าบลหนองไมแ้ก่น 

 อ าเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัพงษาราม(มณีนนัทศึกษาลยั)  

ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโคกหวัขา้ว  ต าบลท่าถา่น  อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหวักระสงัข ์ ต าบลบา้นซอ่ง  

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองหวา้  ต าบลบา้นซอ่ง  

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองเสอื  ต าบลเกาะขนุน  

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัดอนทอง  ต าบลท่าถา่น  อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองเค็ด  ต าบลท่าถา่น  อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัธารพูด  ต าบลบา้นซอ่ง  อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแหลมตะครอ้ ต าบลเกาะขนุน  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นปรือวาย  ต าบลเขาหนิซอ้น  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไพบูลยป์ระชานุกูล ต าบลเมอืงเก่า  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัตน้ตาล  ต าบลหนองยาว  อ าเภอ

พนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับงึกระจบั  ต าบลหนองแหน  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองแหน  ต าบลหนองแหน  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัดงยาง  ต าบลหนองแหน  อ าเภอ

พนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัล  ามหาชยั  ต าบลเขาหนิซอ้น  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาหนิซอ้น ต าบลเขาหนิซอ้น  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันาเหลา่บก  ต าบลหนองยาว  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนองปาตอง ต าบลหนองยาว  

อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหนิดาษ  ต าบลดงนอ้ย  อ าเภอราช

สาสน์  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนา  ต าบลท่ากระดาน  อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนิแร่  ต าบลท่ากระดาน  อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าซงุ  ต าบลลาดกระทงิ  อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัดอนท่านา  ต าบลคูย้ายหม ี 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองยาง  ต าบลคูย้ายหม ี 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ใส  ต าบลคูย้ายหม ี 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสระไมแ้ดง ต าบลคูย้ายหม ี 

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 41 ต าบลคูย้ายหม ี 

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโป่งเจริญ  ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งส่อหงษา ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ  ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองอดุม  ต าบลทุ่งพระยา  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกตะเคียนงาม ต าบลทุ่งพระยา 

 อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นมาบนาด ี ต าบลทุ่งพระยา  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสวนป่าอปุถมัภ ์ต าบลลาดกระทงิ  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ  ต าบลลาดกระทงิ  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าเลยีบ  ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัช าป่างาม  ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสุ่งเจริญ  ต าบลท่ากระดาน  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าทองด า  ต าบลทุ่งพระยา  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองยายสรอ้ย ต าบลทุ่งพระยา 

 อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้น ก.ม.7  ต าบลลาดกระทงิ  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั  ต าบลลาด

กระทงิ  อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นลาดกระทงิ ต าบลลาดกระทงิ  

อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,360,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 21 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึพระอาจารย ์ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบงึเทพยา ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะพงัคล ีต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันีลราษฎรศ์รทัธาบ ารุง ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางไทร ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึตาหอม ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึทองหลาง ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพทุธอดุมวหิาร ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์เฉลมิรกัษ ์ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรามญั ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุงศกัดิ์ ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลวงแพ่ง ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสทิธสุินทรอทุศิ ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอ

บางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองขวาง ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองพานทอง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจนัทรเ์จริญ ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางขา้ว ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระพมิลเสนี ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางผึ้ง ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดยาว ต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสกดั 40 ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสกดั 80 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักระทุ่ม ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักลางราษฎรบ์  ารุง ต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองตน้หมนั ต าบลคลองบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองบา้นโพธิ์ ต าบลคลองบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนสนีนท ์ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประศาสนโ์สภณ ต าบลท่าพลบั อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัผาณิตาราม ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพนมพนาวาส ต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดบวั ต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามกอ (วรุิฬหร์าฏรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลสบิเอด็ศอก 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองกระสงัสามคัคี ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้น

โพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัญกิาราม ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทาราม ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตลาดเปร็ง ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะดอน ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขวงกล ัน่ ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเจา้(เสนะวตัราษฎรว์ทิยา) ต าบลคลองหลวง

แพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะจนัทาราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแพรกนกเอี้ยง ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธาราม ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมานรตันาราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักอ้นแกว้ ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองเขือ่น ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางโรง ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นกลว้ย ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามร่ม ต าบลบางเลา่ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารกัษ ์ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอ

คลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกรอกสะแก ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างเสอืด า ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพพนาราม ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าระหดัราษฎรส์ฤษฎิ์ ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักกสบั ต าบลปากน า้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคูมอญ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทางขา้มนอ้ย ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางกระดาน ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดบวัขาว ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามชา้ง ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามแยก ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสาวชะโงก ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสมด็ใต ้ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัไทร ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัสวน ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่บางคลา้ ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค ์ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสะทอ้น ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสอง ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินไร่ ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้ขาวเจริญราษฎร ์ต าบลหนองไมแ้ก่น 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไมแ้กว้ประชานุเคราะห ์ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงักะจะ ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค ์ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าขวาง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงโพรง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ดอน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลางดง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเหยีง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลู(ราษฎรท์พิยานนท)์ ต าบลเกาะขนุน 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชายเคืองวนาราม ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนขี้เหลก็ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าลาดเหนือ ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันานอ้ย ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นซอ่ง ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระสองตอน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองปรือ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร ์ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวา่งศรทัธาธรรมสถาน ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจรเขต้าย (พนิิจคา้ประชาสรรค)์ ต าบลบางคา 

อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางคา ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ขวาง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะแกงาม ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสนภมุราวาส ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบางพะเนียง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระบกเตี้ย ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งตาสา ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางแดง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัคู ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างทอง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 211,214,940              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 511,520                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 511,520                   

งบลงทนุ 511,520                   

ครุภณัฑ์ 511,520                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 511,520                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ธรรมรตันใ์น ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัคู

มอญ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ลาดบวัขาว ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ราษฎรบ์  ารุงศกัดิ์ ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

เยน็ ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สระสองตอน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าโพธิ์ ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จรเขต้าย (พนิิจคา้ประชาสรรค)์ ต าบลบางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บางคา ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาโพธิ์ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ากระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อ่างตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งตาสา ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนทราย ต าบลดอนทราย อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัประชาบ ารุงกจิ ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอรญัญกิาราม ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 147,582,220              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 119,165,600              

งบลงทนุ 119,165,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,165,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,592,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัหนองกระสงัสามคัคี ต าบล

แหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดันีลราษฎรศ์รทัธาบ ารุง ต าบล

โพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัคลองเจา้ ต าบลศาลาแดง 

อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ต าบลดอน

ฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่ากลอย 

ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนสวนป่าอปุถมัภ ์

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัโกรกแกว้วง

พระจนัทร ์ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนา ต าบลท่า

กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง

 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัทุ่งยายช ี

ต าบลท่าตะ เกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองขาหย ัง่

 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัอ่าวชา้งไล ่

ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 91,071,100                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 ต าบลสงิโตทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสุเหร่าแคราย ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสุเหร่าลาดน า้ขาว ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 4,028,000                    

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

โรงเรียนวดับางสมคัร ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนอนุบาลวดัปิตุลาธริาช

รงัสฤษฎิ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ต าบลดอน

ฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,450,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 

ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัลา่ง ต าบลบางปะ

กง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัพมิพาวาส ต าบล

พมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 

ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 387,800                      

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

บางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองอดุม ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหนองแสง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นอ่างทอง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหว้ยน า้ใส ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,697,000                    

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

วดับางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลคู ้

ยายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 510,200                      

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

เขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

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

หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต าบล

ลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ ต าบล

ท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

อ่างตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวดับางแสม ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นท่ากลอย ต าบลท่า

ตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวดับางววั(สายเสริม

วทิย)์  ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 12,574,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นเขาหนิซอ้น ต าบล

เขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 14,997,400                   
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ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,750,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สะแกโดดประชาสรรค ์ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนเกาะกา ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สุเหร่าล  าชะลา่ ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เฉลมิช่วงวทิยาทาน ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

สองคลอง ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

บางแสม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สุเหร่าคลองใหญ่ ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

แหลมเขาจนัทร ์ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

สนามชา้ง ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดัคู

มอญ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,752,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางปรง ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูเ้กษมสโมสร ต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแพ่งพทิยาภูม ิต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 154,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจกุเฌอ ต าบลคลองจกุกระเฌอ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะดอน ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 201,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเจา้ ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะ ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึเทพยา ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 223,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิช่วงวทิยาทาน ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้ แห่ง 1 132,500                      



78 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึพระอาจารย ์ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้ แห่ง 1 138,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางไทร ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึสงิโต ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางสาย ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประชาบ ารุง ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 175,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองเจา้ ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว แห่ง 1 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนป่าอปุถมัภ ์ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ แห่ง 1 136,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธรรมรตันใ์น ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า แห่ง 1 293,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างเตย ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองปรือ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 229,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันานอ้ย ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งตาสา ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทางขา้มนอ้ย ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะแกว้เวฬวุนั ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตน้ตาล ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยพลู (ราษฎรท์พิยานนท)์ ต าบลเกาะขนุน 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปร่งเกตุ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแสนภมุราวาส ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ แห่ง 1 466,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวักระสงัข ์ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช าขวาง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 865,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัส าโรง (ศรีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัส าโรง อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตะปอก ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้น ก.ม.7 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสทติ ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเจริญ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัคู ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงยาง ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่ขวาง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสมด็เหนือ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมตะครอ้ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร ์ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสาร แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดกระทงิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโกรกแกว้วงพระจนัทร ์ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 224,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสะแกงาม ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดั แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งยายช ีต าบลท่าตะ เกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองแหน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนา ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองปาตอง ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาเหลา่บก ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 215,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระบกเตี้ย ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึพระอาจารย ์ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้ แห่ง 1 242,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,321,380                



80 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

งบลงทนุ 12,321,380                

ครุภณัฑ์ 12,321,380                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,956,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนขี้เหลก็ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัสนามชา้ง ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอ่างตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโป่งตาสา ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลาดกระทงิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหวักระสงัข ์ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองปาตอง ต าบลหนองยาว อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนท่านา ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัไผ่แกว้ ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนกอ้นแกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกอ้นแกว้ 

อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าทองด า ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นร่มโพธิ์ทอง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอ

ท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัเสมด็เหนือ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแหลมตะครอ้ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนิดาษ ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนสทิธิ

สุนทรอทุศิ ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนกอ้น

แกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองกลางดง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

หวัสวน ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ใหม่บางคลา้ ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ชนะสงสาร ต าบลนครเน่ืงเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

สนามชา้ง ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

หวัไทร ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัโคกหวัขา้ว ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองสองหอ้ง ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัโพธาราม ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแหลมตะครอ้ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้น ก.ม.7 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองหวา้ ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัดอนทอง ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัหนองเค็ด ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัสนามจนัทร ์ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 3 58,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นอ่างเตย ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นมาบนาด ีต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัหนิดาษ ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัธารพูด ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้ใส ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดับางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,196,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 

ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต าบล

เกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางกระเจด็ (บุญมี

อนุสรณ์) ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัปากน า้โจโ้ล ้ต าบล

ปากน า้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวักระสงัข ์ต าบล

บา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั

 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

พฒันาการ ฉะเชงิเทรา ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไผ่ด าพทิยาคม รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนราชสาสน์วทิยา ต าบล

บางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองไมแ้ก่นวทิยา 

ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 226,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนิแร่ ต าบลท่า

กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสวนป่าอปุถมัภ ์

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัวงัเยน็ ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัดงยาง ต าบล

หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกลางดง 

ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัเสมด็ใต ้ต าบล

เสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่ากลอย ต าบล

ท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัทุ่งยายช ีต าบล

ท่าตะ เกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแปลงไผ่-ขนุคลงั

 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนไพบูลยป์ระชานุกูล 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโคกหวัขา้ว ต าบล

ท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนอง

ประโยชน ์ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัช าป่างาม 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นลาดกระทงิ 

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนไทรทองอปุถมัภ์

 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองยาย

สรอ้ย ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัหนองบวั 

ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกรอกสะแก

 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนสุเหร่า

คลองใหญ่ ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,863,800                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัท่าเกวยีน ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัโกรกแกว้วงพระจนัทร ์ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัหนองแหน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัโคกหวัขา้ว ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัช าป่างาม ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัพงษาราม (มณีนนัทศึกษาลยั) ต าบลเกาะขนุน 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหวัไทร ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองน า้ขาวเจริญราษฎร ์ต าบลหนองไมแ้ก่น

 อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทางขา้มนอ้ย ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคูมอญ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัปากน า้โจโ้ล ้ต าบลปากน า้ อ าเภอบางคลา้ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสุวรรณคีรี ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัชายเคืองวนาราม ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหวัส าโรง (ศรีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัส าโรง 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสะแกงาม ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาท า ต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนพระพมิลเสนี ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งเจริญ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั

เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัช าป่างาม ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองยายสรอ้ย ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแปลงไผ-่ขนุคลงั ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองเค็ด ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับางคา ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัลา่ง ต าบลบางปะกง อ าเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัคลองตน้หมนั ต าบลคลอง

บา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเกาะดอน ต าบลคลองเปรง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัแหลมเขาจนัทร ์ต าบลเขาหนิ

ซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัสนามชา้ง ต าบลเสมด็ใต ้

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลดงนอ้ย 

อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัลาดบวัขาว ต าบลหวัไทร 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัหวัสวน ต าบลเสมด็ใต ้

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัแสนภมุราวาส ต าบลเมอืง

ใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสระสองตอน ต าบลหนอง

แหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลท่ากระดาน 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบางพะเนียง ต าบลคูย้ายหม ี

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค ์ต าบลวงั

เยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนท่าระหดัราษฎรส์ฤษฎิ์ ต าบลท่า

ทองหลาง อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัประศาสนโ์สภณ ต าบลท่า

พลบั อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัดอนท่านา ต าบลคูย้ายหม ี

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดับางตลาด ต าบลบางตลาด 

อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัสระสองตอน ต าบลหนอง

แหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกรอกสะแก ต าบลคลองตะ

เกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดับางคา ต าบลเมอืงใหม่ 

อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลคูย้ายหม ี

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,078,380                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัเทพนิมติร ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแขวงกล ัน่ ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดับางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนสุเหร่าล  าชะลา่ ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนสุเหร่าจรเขน้อ้ย ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ ต าบลคลองนา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ดอนทอง ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

พรหมานุเคราะห ์ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสลีง้ ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ใหม่ประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ตลาดเปร็ง ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าขา้มต ัง้ตรงจติร 10ฯ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนปากบงึสงิโต

 ต าบลสงิโตทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

ดอน ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสมาน

รตันาราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแพร

กนกเอี้ยง ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

ปลานกั ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดั

ปิตุลาธริาชรงัสฤษฎิ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลาย

คลอง 20 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับงึตา

หอม ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตลาด

คลอง 16 ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนปากคลอง

บางขนาก ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชา

ฤกษส์มบูรณ์ ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบงึเทพยา

 ต าบลบางน า้เปรี้ยว อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับางสาย

 ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัตะพงั

คล ีต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหลวง

แพ่ง ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัราษฎร์

ศรทัธาธรรม ต าบลคลองขดุ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแสนภู

ดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่

บางคลา้ ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเสมด็

เหนือ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวัสวน

 ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคูมอญ

 ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัลาดบวั

ขาว ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไพบูลย์

ประชานุกูล ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัตน้ตาล

 ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

เค็ด ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

ทอง ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสระ

สองตอน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวักระ

สงัข ์ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ปรือ ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอน

ท่านา ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        
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03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

ไมแ้ดง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น ก.ม.

7 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา 

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิแร่

 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอ่าง

ตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ทองด า ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งสะเดา

ประชาสรรค ์ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแปลง

ยาว ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตลาดบาง

บ่อ ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

สอง ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไผ่แกว้

 ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเกาะ

แกว้เวฬวุนั ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสะแก

งาม ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับางคา

 ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

คาน ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ประโยชน ์ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ธรรมรตันใ์น ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโสภณ

ประชาเทวารุทธารกัษ ์ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับาง

ตลาด ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักระทุ่ม ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอนิทาราม ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัโพธิ์

เฉลมิรกัษ ์ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสกดั 

80 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        
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03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนแพ่งพทิยาภูม ิต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัคูเ้กษมสโมสร ต าบลคลองอดุมชลจร อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเกาะ ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัทด ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดับางปรง ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพพิธิประสาทสุนทร ต าบลลาดขวาง อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนตลาดบางบ่อ ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกตะเคียนงาม ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลบางกะไห อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 ต าบลบงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์แสงกาญจนราษฎร ์ต าบลสงิโตทอง อ าเภอบางน า้

เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนคลองพานทอง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัธารพูด ต าบลบา้นซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,640,600                 

งบลงทนุ 4,640,600                 

ครุภณัฑ์ 4,640,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 321,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน

 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 542,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ต าบลบาง

ตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 42 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบล

เกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 17,100                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 106,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2

 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 3 57,900                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบล

เกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,656,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดับางเกลอื (ประชารฐับ ารุง) ต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวดั

บางสมคัร ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

คลอง 18 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

แสมขาววทิยาคาร ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

สองคลอง ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

นาเหลา่บก ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

อ่าวชา้งไล ่ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทุ่งยายช ีต าบลท่าตะ เกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เกาะแกว้เวฬวุนั ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองปลาไหลราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัประชาบ ารุง ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัคลองสวน (พบูิลธรรมขนัธ)์ ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางววั (สายเสริมวทิย)์ ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเฉลมิช่วงวทิยาทาน ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองประโยชน ์ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งเจริญ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยหนิ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เทพประทาน ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สระไมแ้ดง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นศรี

เจริญทอง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นสุ่ง

เจริญ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

อ่างเตย ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แปลงไผ่-ขนุคลงั ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โปร่งเกตุ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดับาง

กระเจด็ (บุญมอีนุสรณ์) ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ใหม่บางคลา้ ต าบลบางสวน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอมี ต าบล

บงึน า้รกัษ ์อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสุขาราม ต าบลหนอง

จอก อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัสุคนัธศีลาราม ต าบล

หอมศีล อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัเทพราช ต าบลเทพราช.

 อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัพมิพาวาส ต าบลพมิพา

 อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่ากลอย ต าบลท่า

ตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งส่าย ต าบลคลอง

ตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัเขาดนิ ต าบลเขาดนิ อ าเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนไทรทองอปุถมัภ ์ต าบลวงัเยน็ 

อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,454,640                

งบลงทนุ 11,454,640                

ครุภณัฑ์ 637,340                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอ่างเสอืด า ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า

ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 143,200                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา

 อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 394,140                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลาซวิ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลาซวิ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 63 105,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งส่อ

หงษา ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไผ่ด าพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว ชดุ 1 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,817,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,903,400                    

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

บา้นอ่างเสอืด า ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนสยีดั

พฒันา ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 393,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,913,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างเสอืด า ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสยีดัพฒันา ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ แห่ง 1 2,246,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งส่อหงษา ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยั แห่ง 1 217,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี ๓ ฉะเชงิเทรา ต าบลคลองตะเกรา 

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,823,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่ด าพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลศาลาแดง 

อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,773,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 55,235,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 52,834,200                

งบลงทนุ 52,834,200                

ครุภณัฑ์ 506,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 330,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 9,300                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 135,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 7 135,100                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,327,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,461,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 108 ล/59-ก โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็ง

วสุิทธาธบิด ีต าบลคลองเปรง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 11,357,000                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 2 ต าบล

บางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 3 ชนะ

สงสารวทิยา ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนหมอนทองวทิยา ต าบล

หมอนทอง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนไผ่แกว้วทิยา ต าบลแปลง

ยาว อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 3,450,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสนามชยัเขต ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 2  ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 8,878,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,866,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกอ้นแกว้พทิยาคม ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขือ่น แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 532,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางปะกง(บวรวทิยายน) ต าบลบางปะกง อ าเภอบาง แห่ง 1 2,621,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 4 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 212,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดอนฉิมพลี

พทิยาคม ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองแหน

วทิยา ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัเป่ียมนิ

โครธาราม ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไผ่ด าพทิยา

คม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 7,886,200                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 711,800                   

งบลงทนุ 711,800                   

ครุภณัฑ์ 711,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 124,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุ

กูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 

โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั ใบ 10 98,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 394,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์

โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุ

กูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนฉะเชงิเทรา

ปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล

 ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบล

ลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เตา 2 26,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั เครื่อง 10 120,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 73,800                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนฉะเชงิเทรา

ปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว โรงเรียน

ฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว โรงเรียน

ฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 11,200                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,376,500                 

งบลงทนุ 1,376,500                 

ครุภณัฑ์ 1,376,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 44,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 3 30,900                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,897,900                 

งบลงทนุ 4,897,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,897,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 919,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 919,900                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 900,000                   

งบอดุหนุน 900,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 900,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 350,000                   

งบด าเนินงาน 350,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 350,000                      



97 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 872,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 872,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 148,000                   

งบด าเนินงาน 148,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 148,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 148,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 694,000                   

งบด าเนินงาน 694,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 694,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 154,478,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 21,875,800                

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 21,875,800                

ฝึกอบรมพฒันาก าลงัคนตอบสนอง 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 21,875,800                

งบลงทนุ 21,875,800                

ครุภณัฑ์ 20,150,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,150,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการควบคุมระบบอตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ต าบลเกาะขนุน 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบสมองกลฝงัตวัและอปุกรณ์ประยกุตก์าร

ท างาน วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตแ์ละแขนกลแบบขบัเคลือ่นไดร้ะบบสมองกลฝงัตวั

 วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วทิยาลยั

อาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 560,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการจดัประชมุสมัมนา วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 649,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานแม่บา้น วทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 374,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการนวดและสปา วทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฏบิตัิการหอ้งจดัประชมุสมัมนา วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 5,260,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมเรียนรูแ้ละแบบฝึกหดัระบบไฟฟ้า วทิยาลยั

การอาชพีบางปะกง ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบเบรครถไฟฟ้า วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 

ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศรถไฟฟ้า วทิยาลยัการอาชพีบาง

ปะกง ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,575,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,725,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,725,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 

ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,725,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 103,917,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 88,353,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 63,852,500                

งบอดุหนุน 63,852,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 63,852,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 63,852,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,074,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,777,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,433,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,735,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 37,832,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 24,500,500                

งบอดุหนุน 24,500,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,500,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 24,500,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,406,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 553,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,082,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,142,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 19,315,700                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 15,564,100                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 15,564,100                

งบลงทนุ 15,564,100                

ครุภณัฑ์ 12,064,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,064,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัขนาด 3 มติิแบบ CNC (CNC Coordinate

 Measuring Machine) วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 5,951,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัดา้นมติิ 

วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 1,136,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัขนาดดว้ยระบบวชิ ัน่ แบบ CNC (CNC 

Vision Measuring System) วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 2,529,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหยาบผวิและรูปทรงของชิ้นงาน (Surface 

Roughness/Contour Measuring Machine) วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 2,446,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน  วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,685,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,578,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,578,000                

งบลงทนุ 15,578,000                

ครุภณัฑ์ 4,725,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,725,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบเครื่องยนตไ์ฮบริดจแ์บบจ าลองภาระการ

ท างานของระบบ  วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง ชดุ 1 1,725,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันา Application และ 

Internet of Things (IOT)  วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ต าบลเกาะ

ขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ

เพือ่การบริหารจดัการศึกษา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา 

ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,853,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,920,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร   

วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม หลงั 1 6,920,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,933,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันกัศึกษา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชงิเทรา ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 3,933,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวเิคราะหป์ญัหาและซอ่มบ ารุงยานยนต์

สมยัใหม ่ วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชงิเทรา ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 12,107,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 12,107,900                

งบลงทนุ 12,107,900                

ครุภณัฑ์ 4,488,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

วทิยาลยัเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการงานบริการและเครื่องดื่ม  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ีวทิยาลยัอาชวีศึกษา

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพฒันาโปรแกรมบนโมบาย  

วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,619,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,619,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร (หอประชมุช ัน้ 2)  วทิยาลยัเทคนิค

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 7,619,900                    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 637,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 637,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 637,000                   

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 637,000                   

งบอดุหนุน 637,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 637,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Swicth) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 5 115,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 407,756,200              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,480,300                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,480,300                 

วจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,480,300                 

งบอดุหนุน 7,480,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,480,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 7,480,300                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 35,094,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,972,200                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,972,200                 

งบอดุหนุน 1,972,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,972,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน บาท 0 1,972,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 1,052,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 275,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 176,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 202,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 266,000                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 33,122,600                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 33,122,600                

งบรายจ่ายอื่น 33,122,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 33,122,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 209,736,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 209,736,000              
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สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 209,736,000              

งบบคุลากร 59,968,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 54,148,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 94 46,780,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 28 1,984,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ขา้ราชการ อตัรา 28 1,984,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 22 1,581,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ  ขา้ราชการ อตัรา 22 1,581,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 11 3,586,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 215,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 5,819,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,277,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 18 4,542,700                    

งบด าเนินงาน 11,132,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,132,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 11 1,008,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 11 528,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นลูกจา้งช ัว่คราวต่างประเทศ อตัรา 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 16 3,540,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  ขา้ราชการ อตัรา 16 1,768,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 24 1,771,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 16 3,540,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

  ขา้ราชการ อตัรา 16 1,768,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

  พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 24 1,771,200                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ  ขา้ราชการ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 5 198,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ลูกจา้งช ัว่คราวชาว อตัรา 5 45,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พนกังานราชการ อตัรา 18 153,000                      

งบอดุหนุน 138,635,200              

เงนิเดอืน 138,635,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 434 133,680,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 10 3,744,800                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราเกษยีณปี 2561 อตัรา 10 1,132,000                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่งปี 2561 อตัรา 40 2,612,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 18 1,209,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ  พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 18 1,209,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 155,445,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 24,477,900                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 24,477,900                
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งบด าเนินงาน 9,738,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,572,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,572,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,166,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 2,166,600                    

งบลงทนุ 14,739,300                

ครุภณัฑ์ 14,739,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,739,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 165 มลิลเิมตร พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัประสทิธภิาพการเผาไหม ้ ต าบลหวัไทร อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 963,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 62 1,364,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งครวัเบเกอรี่  ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ชดุ 6 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้หลายพารามเิตอร ์ ต าบลหวัไทร 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นระบบไฟฟ้า ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง  ต าบลหวัไทร 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 68,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นแบบติดตวับุคคล  ต าบลหวัไทร 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบรถยนตข์บัเคลือ่นพลงังานไฟฟ้า ต าบลหวั

ไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบออโตเมชัน่พรอ้มหุ่นยนตข์นยา้ย

เคลือ่นที่อตัโนมตัิ (Mobile Robotics)  ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยและการสือ่สาร  ต าบลหวัไทร อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 3,794,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 129,479,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 129,479,700              

งบด าเนินงาน 9,562,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,406,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 1,246,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่ดนิ 0 1,246,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,160,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,155,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,255,300                    

งบลงทนุ 119,567,600              

ครุภณัฑ์ 33,037,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 33,037,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนบูรณาการวชิาการ   ต าบล

หวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 15,277,000                   
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ อาคารเรียนบูรณาการ

วชิาการ  ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 4,280,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด อาคารเรียนบูรณาการวชิาการ  

ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 782,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีง อาคารเรียนบูรณาการวชิาการ  ต าบล

หวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 11,059,300                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี   ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 12 482,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 14 658,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร (Indoor Fixed Camera) แบบที่ 2 ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 16 272,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recoeder) แบบ 16 ช่อง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 1 64,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,529,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,557,900                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายอาคารและโลโกม้หาวทิยาลยั อาคารเรียนบูรณา

การวชิาการ ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา งาน 1 876,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑจ์ดัจา้งหรือส ัง่ท  า อาคารเรียนบูรณาการวชิาการ  

ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา งาน 1 25,332,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบประจ าอาคารเรียนบูรณาการวชิาการ ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา งาน 1 3,349,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,972,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแนวคนัป้องกนัน า้พรอ้มระบบระบายน า้ภายใน 

Zone 2 ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา งาน 1 44,926,900                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และลานจอดรถ พรอ้มระบบ

สุขาภบิาลภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวชิาการ  ต าบลหวัไทร อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา งาน 1 12,045,100                   

งบรายจ่ายอื่น 350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 350,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,000,000                 

จดัอบรมสมัมนาและเผยแพร่ความรู ้ 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชด าริ 0 1,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 487,500                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 487,500                   

งบรายจ่ายอื่น 487,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 487,500                      

กระทรวงสาธารณสขุ 62,687,100                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 62,687,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 58,997,800                
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โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 4,805,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 4,805,000                 

งบลงทนุ 4,805,000                 

ครุภณัฑ์ 4,805,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,805,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองอดุมชลจร ต าบลคลอง

อดุมชลจร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาหนิซอ้น ต าบลเขาหนิซอ้น 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นตน้นา ต าบลหนองยาว 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี2

 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนคูย้ายหม ีต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพราช ต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางววั ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแหน ต าบลหนองแหน อ าเภอพนม

สารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 375,000                      

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 2,478,300                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 2,478,300                 

งบลงทนุ 2,478,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,478,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,478,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้ ศูนยแ์พทยศาสตรศึ์กษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพทุธโส

ธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 2,478,300                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 51,714,500                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 51,714,500                

งบลงทนุ 51,714,500                

ครุภณัฑ์ 12,030,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,030,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอรแ์บบแพท

เทนิ โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัลานสายตาพรอ้มระบบแปรผลอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เกลด็เลอืด โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ 40 องศาเซลเซยีส โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุรบัและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอลชนิดไร ้

สาย ส าหรบัเครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมใินร่างกายผูป่้วย โรงพยาบาล

พทุธโสธร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาลพทุธโสธร ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 1,450,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,684,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,930,300                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นธรรมรตันใ์น ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นไทรทอง ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นยางแดง ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบางผึ้ง ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าถา่น ต าบลท่าถา่น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกอ้นแกว้ ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเสมด็ใต ้ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเกาะไร่ ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าไข ่ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนงาน เป็นอาคาร (48 หอ้ง) คสล. 4 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 1,823 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ต าบลท่าถา่น

 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 20,336,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไข ่ต าบลท่า

ไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,983,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,770,800                    



106 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั (ตอกเขม็ คอร.) ความยาว 114 เมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนฉิมพล ี(บา้นคลอง 17) ต าบลดอน

ฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 390,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้พรอ้มบ่อพกัน า้และรางระบายน า้คอนกรีต

เสริมเหลก็ ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็รอบอาคารผูป่้วยนอกและ

อบุตัิเหตุ พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าตะเกยีบ ต าบล

ท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา รายการ 1 2,580,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,689,300                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,689,300                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,689,300                 

งบลงทนุ 3,689,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,689,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,689,300                    

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

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 2,479,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 1,210,100                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 112,431,200               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 7,277,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,277,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,927,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 6,927,000                 

งบอดุหนุน 6,927,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,927,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสมด็เหนือ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนท่านา ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุ่งเจริญ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแปลงไผ่ ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโปร่งเกตุ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองประโยชน ์ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนสนาม ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางปรงธรรมโชติการาม ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผาณิตาราม ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามกอ ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรามญัคลองสบิเจด็ (ธ) ต าบลดอนฉิมพล ีอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าทุ่งส่าย (ธ) ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองน า้ขาว ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันฤภยัประชาบ ารุง ต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกลางดง ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับรรยงสุวรรณาราม ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองยีโ่ถน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปรือ ต าบลบา้นช่อง เขต 2 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดั 1 200,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 350,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 350,000                   

งบอดุหนุน 350,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัหนอง

คอก ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 350,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 105,154,200              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 45,674,200                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 21,995,800                

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,995,800                 

งบลงทนุ 1,995,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,995,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,995,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สาย 1 1,995,800                    

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ตม.จว.ฉะเชงิเทรา ระดบั กก. 3 ชัน้ 

ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 20,000,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 23,678,400                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 23,678,400                
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งบลงทนุ 23,678,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,678,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,678,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ สภ.แสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 23,678,400                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,480,000                 

โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบริการ เพือ่เสริมความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 1,480,000                 

จดัหาครุภณัฑแ์ละระบบการบริการเพือ่เสริมความเขม้แขง็ในพื่น้ที ่EEC 1,480,000                 

งบลงทนุ 1,480,000                 

ครุภณัฑ์ 1,480,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการรถเคลือ่นที่ใหบ้ริการคนต่างดา้วและประชาชน 

(Mobile Service) เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการใหบ้ริการคนต่างดา้วและ

เสริมความม ัน่คง ตม.จว.ฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา คนั 1 1,480,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 58,000,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 58,000,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 58,000,000                

งบลงทนุ 58,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) ตม.จว.ฉะเชงิเทรา

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา หลงั 1 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุสูง) พรอ้ม

ส่วนประกอบ สภ.เขาหนิซอ้น ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั หลงั 1 24,000,000                   

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 าจงัหวดัฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 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 าจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 949,689,600               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,809,100                 
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,809,100                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 760,300                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 800 400,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 360,300                   

งบอดุหนุน 360,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 360,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 300 360,300                      

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 2,048,800                 

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 2,048,800                 

งบอดุหนุน 2,048,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,048,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไร่ 200 2,048,800                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 176,816,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 176,816,800              

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 144,816,800              

ปรบัปรุงทางรถไฟ 144,816,800              

งบลงทนุ 144,816,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 144,816,800                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 144,816,800                 

รายการระดบัที1่: งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track 

Strengthening) ระหวา่งสถานีหวัตะเข ้- ชมุทางฉะเชงิเทรา   จงัหวดั แห่ง 1 85,256,800                   

รายการระดบัที1่: งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track 

Strengthening) ระหวา่งสถานีชมุทางฉะเชงิเทรา-สถานีชมุทางคลองสบิเกา้ แห่ง 1 59,560,000                   

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 32,000,000                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 32,000,000                

งบลงทนุ 32,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งสะพานและช่องน า้ที่จ  าเป็น เพือ่บูรณาการ

แผนการด าเนินการสิง่กดีขวางทางน า้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ{{LF}}ระหวา่ง

สถานีดอนสนีนท ์- พานทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 32,000,000                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 910,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 910,400                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 910,400                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 910,400                   

งบลงทนุ 501,000                   

ครุภณัฑ์ 501,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 501,000                      
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รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรใ์หข้า่วสารพรอ้มเกา้อี้ 2 ตวั ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 25,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ 15 ลิ้นชกั ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 4,100                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ฟตุ บานเลือ่นกระจก ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 7 28,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ฟตุ บานเลือ่นทบึ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 7 28,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานเปิดทบึ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 2 8,200                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ บานเลือ่นกระจกสูง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 4 23,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 12 ที่น ัง่ ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ชดุ 1 37,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัพนกังาน ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 6 14,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 329,700                      

งบอดุหนุน 409,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 409,400                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางส านกังานฉะเชงิเทรา 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 188,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานฉะเชงิเทรา ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา คนั 1 188,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 686,745,100              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 593,429,100              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก

593,429,100              

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 200,613,000              

งบลงทนุ 200,613,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,613,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,613,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่รองรบัพื้นที่ อ  าเภอบา้น

โพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 90,613,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่เสริมศกัยภาพการจ่ายน า้

พื้นที่ อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่เสริมศกัยภาพการจ่ายน า้

พื้นที่ อ  าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 60,000,000                   

ค่ายา้ยแนวทอ่เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 101,400,300              

งบลงทนุ 101,400,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,400,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,400,300                 
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รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 304

 ฉะเชงิเทรา-สุวนิทวงศ ์กม.58+885 - กม.71+567 (ดา้นขวาทาง) แห่ง 1 39,670,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้ง ทล.315 ตอน

ฉะเชงิเทรา-พนสันิคม (ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง แห่ง 1 61,730,000                   

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 291,415,800              

งบลงทนุ 291,415,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 291,415,800                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 291,415,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บาง

คลา้-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรบั EEC) อ าเภอพนมสารคาม-

บางคลา้-แปลงยาว-เมอืงฉะเชงิเทรา-บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 291,415,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 58,000,000                

โครงการพฒันาเมอืงส าคญัและเมอืงน่าอยู่ตะวนัออก

58,000,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคตะวนัออก) 58,000,000                

งบลงทนุ 58,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน า้ประปาเพือ่ชมุชนพื้นที่ ต าบลเขา

หนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน า้ประปาเสริมสรา้งคุณภาพชวีติ

และรองรบัการท่องเที่ยว อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 50,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 35,316,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 35,316,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 35,316,000                

งบลงทนุ 35,316,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,316,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,316,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหนา้มติซูบชิพินมสาร

คาม ถงึวดับงึกระจบั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 3,268,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หนา้ กรป. เขา้ซอยไร่ดอน 

ถนน 304 เดมิ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 315  

บา้นสามขา - คลองหนองหนา้บา้น  ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 3,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ โรงงานท่อ พวีซี ีถงึแยก

หนองเสอื ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 6,738,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณสีแ่ยกเบส (ทล.331)

 ถงึแยกทางเขา้ หมู่ 7 วดัชายเคือง ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม แห่ง 1 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 331 

บริเวณทางเขา้นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซ์ติี้ ถงึวดัสุวรรณคีรี ต าบลหนอง

แหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสายประโยชนล์  าแพน

ซอย 3 - ทางเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเสมด็ใต ้หมู่ 6 ต าบลเสมด็ใต ้ 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนน อบต.โสธร, ถนนดนิ,

 ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 และถนนโสธรเจริญ ต าบลโสธร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 724,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยเด่นชยัเจริญ หมู่ 7 

ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยก กรป.กลาง ถงึ

บา้นเลขที่ 102/9 หมู่ 8 ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 5,862,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 82,408,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 82,408,200                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 82,408,200                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 459,200                   

งบอดุหนุน 459,200                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 459,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรฉะเชงิเทรา (วงัเยน็) เฟส2  ต าบลวงัเยน็ อ าเภอแปลงยาว แห่ง 1 459,200                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 81,949,000                

งบอดุหนุน 81,949,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 81,949,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา (บางปะกง) ต าบลลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดั แห่ง 1 81,949,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 509,692,200               

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 260,068,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 260,068,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 9,740,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

เสริมสรา้งคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย 740,000                   

งบด าเนินงาน 740,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 134,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 39,600                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 63,506,300                

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 14,950,000                

งบลงทนุ 14,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,950,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,950,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กนัชา้ง รวมระยะทาง 11.500 กโิลเมตร  

อ าเภอสนามชยัเขต ถงึ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 14,950,000                   

เสริมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,456,300                 

งบด าเนินงาน 4,444,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,444,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 76,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,069,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,974,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 95,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 626,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 626,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 692,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสาร (รถบสั) 0 134,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัประชมุสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสมัมนา ฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท านิทรรศการและสถานที่ 0 47,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลและประเมนิคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มบริเวณรอบขา้งนิคมอตุสาหกรรม 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายชือ่พนัธุไ์ม ้ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 168,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 667,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 85,400                        

งบลงทนุ 632,300                   

ครุภณัฑ์ 503,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดติดผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั ชดุ 5 140,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊และเกา้อี้คอมพวิเตอร ์ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 7,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์/ ชนิดขาว ด า (18 หนา้ / นาท)ี ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 3,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 65,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 37,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 2 27,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มอกุรณ์ ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 1 51,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 117,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลอ้ง 3 117,000                      
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 55,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุผา้ม่าน ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ชดุ 12 33,600                        

รายการระดบัที1่: กระจกปิดช่องลม ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 4 7,200                         

รายการระดบัที1่: กระจกปิดช่องลมหนา้ต่าง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 6 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 129,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแปลงเพาะช า ขนาด 22x42 เมตร ต าบลหนา้เมอืง

 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 129,200                      

งบรายจ่ายอื่น 380,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 0 380,000                      

ส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื และมส่ีวน

ร่วม 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 59,100                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 59,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 19,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

พฒันาการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพือ่รองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัธรรมชาติ 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางกระเจด็บริเวณวดั

สามแยก ช่วงที่ 2 ยาว 124.00 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณปากคลองเจริญ

วยั ดา้นซา้ย ช่วงที่ 2 ยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 2  ต าบลสองคลอง อ าเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล บริเวณปากคลองเจริญ

วยัดา้นขวา ช่วงที่ 2  ยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลสองคลอง อ าเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 14,000,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 9,692,200                 

เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน 2,679,400                 

งบด าเนินงาน 2,679,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,679,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 552,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,320,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,320,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 339,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 339,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 95,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 92,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 33,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 25,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 33,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 25,000                        

เสริมสรา้งความเขม้แขง็และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 7,012,800                 

งบด าเนินงาน 7,012,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,012,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,060,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,060,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 550,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 550,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 904,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมา จดัท าใบประกาศ 0 1,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนต์ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 0 17,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน และตกแต่งสถานที่ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการฝึกอบรมหมู่บา้นอาสาพฒันาและ 0 46,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเวทปีระชาคม 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมรณรงคใ์นวนัต่อตา้นยาเสพติด 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 246,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 480,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 195,300                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 144,133,000              

พฒันาดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย 6,100,000                 

งบด าเนินงาน 6,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,027,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP แปดริ้ว 0 2,127,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑจ์งัหวดั

ฉะเชงิเทรา 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัภาคอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 138,033,000              

งบลงทนุ 138,033,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,033,000                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 16,359,000                   
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รายการระดบัที1่: ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค เป็นระยะทาง 10.600 

กโิลเมตร ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 16,359,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุท่อระบายน า้และบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 0.60 

เมตร ยาว 740.00 เมตร  ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 1,996,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 75,657,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 1.258 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากระดาน 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2.500 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่ 1 บา้นวงัวุง้ ถงึ หมู่ที่ 17

 บา้นชมพู ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.330 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 10 ต าบลวงัเยน็ อ าเภอ

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 5,490,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1.130 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ถงึ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง

พระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอลฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1.880 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอลฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 10  ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 3,096,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1.650 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลลาดกระทงิ 

อ าเภอสนามชยัเขต ถงึ หว้ยพูลใน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม สายทาง 1 3,557,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1.985 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลคลองบา้นโพธิ์ อ  าเภอบา้น

โพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 4,905,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1.990 กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 14 ต าบลดงนอ้ย 

อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 4,475,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1.800 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 ต าบลบาง

เตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 4,212,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

826.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอราชสาสน์ สายทาง 1 2,454,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 

1.000 กโิลเมตร หนา  0.15  เมตร หมู่ที่ 13 ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบาง

คลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 3,094,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

1.500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4   ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  จากถนนพนมสารคาม 

 ราชสาสน์ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4  

ต าบลบางคา อ าเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 2,430,400                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสะพานเหลอืงเชือ่ม

หอมศีล กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หมู่ 6 

ต าบลบางเกลอื อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

608.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 13 ซอยสุสติ ถงึ สระหลวง ต าบลบา้น

ซอ่ง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 1,446,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 12ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลง

ยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

3.100 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร จากคลองบางไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เชือ่มถนนสายวดัราษฏรศ์รทัราธรรม หมู่

ที่ 3 ต าบลเสมด็ใต ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 7,016,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 44,020,100                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 7.00 

เมตร ยาว 2.270 กโิลเมตร  หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่  9 ถงึ หมู่ที่ 16 ต าบล

โพรงอากาศ อ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต   กวา้ง 8.00 

เมตร ยาว 1.020 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 1,542,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง  6.00  

เมตร  ยาว  1,560.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร หมู่ที่ 8 ต าบลบางกระเจด็

 อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 4,387,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอ

ราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 4.00 

ยาว 1.539 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 5  ต าบลหนองตีนนก อ าเภอ

บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 2,951,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 616.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 13 ต าบลท่ากระดาน 

อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติสคอนกรีต กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.300 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลท่าตะเกยีบ 

อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติสคอนกรีต  กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2.000 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนาม

ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.295 

กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา สายทาง 1 3,789,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 26,535,100                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัภาคเกษตรกรรม 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอดัน า้บา้นคลองตะเคียน หมู่ที่ 12 บา้น

คลองตะเคียน ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้บา้นวงัซงุ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ แห่ง 1 7,500,000                    
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พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรใหม้คุีณภาพปลอดภยัสูง และไดม้าตรฐานสากล 6,286,000                 

งบด าเนินงาน 6,062,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,062,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 87,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 410,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 410,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,191,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายโครงการและป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 13,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการพฒันาสนิคา้เกษตรปลอดภยัสูง 0 3,167,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 619,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 79,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 919,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 510,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 39,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 71,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 125,000                      

งบลงทนุ 163,500                   

ครุภณัฑ์ 163,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลส ขนาด 180 x 80 x 80 เซนติเมตร ต าบล

บางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 62,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัแช่ปลา ขนาด 200 ลติร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ใบ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ ขนาด 9.2 คิว ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตู ้ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ซงิคล์า้งสแตนเลส ขนาด กวา้ง 510 ยาว 1,1160 ลกึ 200

 มลิลเิมตร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตวั 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สแตนเลส ขนาด 7 กโิลกรมั ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 14 14,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีถงุสูญญากาศ หนา้จอระบบดจิทิลั ต าบลบาง

ตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้ตากปลาสแตนเลสพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชดุ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สแตนเลส ขนาด 60 กโิลกรมั ต าบลบางตีนเป็ด 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 1 8,000                         

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 18,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีพลาสติกแบบมอืถอืนาโนเท็ค ขนาด 12 น้ิว 

ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 5 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีพลาสติกแบบตัง้โตะ๊ ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ

เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เครื่อง 5 12,500                        

งบรายจ่ายอื่น 60,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจพื้นที่จดัท าระบบเกษตรอจัฉริยะ 0 60,000                        
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ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรใหม้คีวามเขม้แขง็ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 5,756,300                 

งบด าเนินงาน 5,756,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,756,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 223,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,332,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,332,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,612,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสมัมนา ฝึกอบรม 0 79,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินการส่งเสริมและพฒันา

เกษตรกร ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 0 2,533,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 394,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 752,900                      

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ และช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตร และสนิคา้เกษตรแปรรูป 1,992,800                 

งบด าเนินงาน 1,992,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,992,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 312,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,677,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารกลางวนั 0 2,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 1,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการพฒันาสนิคา้เกษตรปลอดภยัสูง 0 1,671,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,200                         

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 6,461,600                 

พฒันาศกัยภาพ แหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้ บริการ และปจัจยัพื้นฐานดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,109,600                 

งบด าเนินงาน 2,109,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,109,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,100,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่วดีทิศัน ์เน้ือหาขอ้มูลแหลง่เรียนรู ้

ทางวฒันธรรม (พพิธิภณัฑเ์มอืงฉะเชงิเทรา) 0 1,479,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าลานวฒันธรรมสรา้งสรรค ์เพือ่การ

เรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์วถิชีวีติและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 0 621,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 9,300                         

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ และส่งเสริมการตลาดการทอ่งเทีย่วชมุชนอยา่งย ัง่ยนื 4,352,000                 

งบด าเนินงาน 4,352,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,352,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 435,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 435,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,787,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์การ

ท่องเที่ยวของจงัหวดั 0 3,292,000                    



120 / 120

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03240000 จงัหวดัฉะเชิงเทรา

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 0 495,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 89,400                        

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 249,624,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 249,624,000              

โครงการพฒันาความพรอ้มของพื้นทีแ่ละสรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ

อตุสาหกรรมมุง่สู่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 114,000,000              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการพฒันาใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีด่แีละ

ทนัสมยัทีสุ่ด 114,000,000              

งบลงทนุ 114,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 92,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายอ าเภอบางคลา้ เชือ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร ์ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 5.960 กโิลเมตร อ าเภอบางคลา้ จงัหวดั สายทาง 1 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 เชือ่มทาง

หลวงหมายเลข 304  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 5.500 กโิลเมตร อ าเภอสนามชยั

เขต และอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 22,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายแยก ทล.314 เชือ่ม ทช.ฉช.3020 

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 4.580 กโิลเมตร ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง สายทาง 1 22,000,000                   

โครงการปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 76,000,000                พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสรา้งความเชื่อม ัน่ในความปลอดภยัเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่ง

ย ัง่ยนื 76,000,000                

งบลงทนุ 76,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 76,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจรถนนเขา้แหลง่ท่องเที่ยวสายแยกทางหลวง

หมายเลข 3200 วดัสมานรตันาราม สวนปาลม์ฟารม์นก เชือ่มทางหลวง

หมายเลข 3481  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 7.000 กโิลเมตร อ าเภอเมอืง,อ าเภอ

บางคลา้,อ าเภอคลองเขือ่น และอ าเภอบางน า้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา สายทาง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจรถนนเขา้แหลง่ท่องเที่ยวสาย ฉช.4050 

แยกทางหลวงหมายเลข 3200 เชือ่มทางหลวงหมายเลข 3481  ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่ 12.100 กโิลเมตร อ าเภอเมอืง,อ าเภอคลองเขือ่น และอ าเภอบางน า้ สายทาง 1 48,000,000                   

โครงการการแกไ้ขปญัหามลพษิและพฒันาบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 59,624,000                

ก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse-Derived Fuel : RDF) 

และปุ๋ยหมกั (ระยะที1่) 59,624,000                

งบลงทนุ 59,624,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,624,000                   

สิง่ก่อสรา้งนวตักรรมไทย-ดา้นอืน่ ๆ 59,624,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ 

(Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์(Municipal Solid Waste

 Management System for Refuse-Derived Fuel : RDF and 

Organic Fertilizer Production) ขนาดรองรบัปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตนั

ต่อวนั ต าบลเขาหนิซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ระบบ 1 59,624,000                   


