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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,579,013,247            

จงัหวดัปราจนีบรุี 5,579,013,247            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 7,998,200                 

กองบญัชาการกองทพัไทย 7,998,200                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 7,998,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 7,998,200                 

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 7,998,200                 

งบลงทนุ 7,998,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,998,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,998,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั แห่ง 1 5,490,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง 

จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,507,500                    

กระทรวงการคลงั 12,378,000                

กรมสรรพสามติ 12,378,000                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 12,378,000                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 12,378,000                

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 12,378,000                

งบลงทนุ 12,378,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,378,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,378,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่

ปราจนีบุรี พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี โครงการ 1 12,378,000                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 48,900                     

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 48,900                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 48,900                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 48,900                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 48,900                     

งบลงทนุ 48,900                     

ครุภณัฑ์ 48,900                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน    

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า Network

 แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

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

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลบา้นพระ อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 6 15,000                        

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 566,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 566,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 639,664,800               

กรมชลประทาน 599,945,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 950,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 950,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 950,000                   

งบลงทนุ 950,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 950,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนโครงการคลองชมุพลอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางเขา้หวังานโครงการคลองชมุพล อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ขอ้เสนอเกษตรกร) ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ี รายการ 0 100,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 585,181,200              

โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัปราจนีบรุี 413,133,700              

ก่อสรา้งโครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัปราจนีบรุี 413,133,700              

งบลงทนุ 413,133,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 413,133,700                 

ค่าที่ดนิ 54,538,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 1 1,286,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 0 1,800,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 51,451,700                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 315,652,100                 

รายการระดบัที1่: ระบบชลประทานฝัง่ขวา 0 77,204,500                   
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รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 810,500                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 76,394,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที่ 1 0 133,260,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,292,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 130,968,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที่ 2 0 85,244,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 1,466,200                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 83,778,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบระบายน า้ฝัง่ซา้ยพรอ้มอาคารประกอบ 0 19,943,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 343,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 19,600,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 1 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,442,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะสิง่ก่อสรา้ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะถนน 1 1,064,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัแกไ้ขและลด

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 0 40,000,000                   

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 93,792,500                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 93,792,500                

งบลงทนุ 93,792,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,792,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 93,792,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้คลองสรรพยา โครงการท่าแห 

ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 9,550,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้คลองดนิแดงอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  ระยะ 2 ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 122,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 32,120,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาด Slope รางระบายน า้ D1  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาด Slope รางระบายน า้ D3  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดั รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้วงัขอน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองหูชา้ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตน้สะตือ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองบางยาง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองบางไทรนอ้ย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองบางพลวง  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้และ.สถานีสูบน า้คลองหาดยาง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหา

โพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองชวดกดุเพลงิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองชวดวงัรี  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

บางพลวง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ปากคลองหวักรด  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ดอนใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองบางพาก  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ที่ทรพัยส์นิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองลาดตน้เม่า  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองสามพอก  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้สนามพล ี โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้หวักรด  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้น า้เคี้ยม  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองบางเขยีด  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองบางเดชะ  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ปากคลองสนามพล ี โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองบางตาลา่  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองอนิทนิน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองดกัลอบ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้บา้นบ ารุ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองชา้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบาง

พลวง ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้คลองตาอนิทร ์ โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ช่วงกม. 0+000 -

 6+500  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ฉุกเฉิน  โครงการ

ประจนัตคาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบุฝ้าย อ าเภอ รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 3 แห่ง  

โครงการหว้ยไคร ้ โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลวงัตะเคียน 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-RMC  โครงการประจนัต

คาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ กม.9+950 คลอง

ส่งน า้สายใหญ่  โครงการหว้ยไคร ้ โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบล

วงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.7+000 - 

8+000  โครงการประจนัตคาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบุ

ฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.5+500 - 

6+500  โครงการประจนัตคาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบุ

ฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ตกคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

จ านวน 3 แห่ง  โครงการประจนัตคาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี 

ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1R-LMC  โครงการประจนัต

คาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.4+000 - 5+500  

โครงการหว้ยไคร ้ โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลวงัตะเคียน 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา กม.2+000 - 

4+000  โครงการหว้ยไคร ้ โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 490,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟอนหว้ยขี้แรดและอาคารประกอบ กม.

5+150 คลองส่งน า้สายซอย 1 ขวา  โครงการหว้ยไคร ้ โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.หาดงาชา้ง  โครงการท่าแห  โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 565,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บา้นกลาง 2  โครงการท่าแห  โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 555,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บา้นนา 3  โครงการท่าแห  โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองหว้ยไคร ้ 

โครงการชลประทานปราจนีบุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองหว้ยโสมง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอ

นาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองหว้ยค าภู  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอ

นาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองหว้ยโสมง 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบดนิทรจนิดา ต าบลบา้นนา อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองพระปรง  

โครงการชลประทานปราจนีบุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางไผ่ทา้ยน า้  

โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอย2 ขวาของ

คลองระบาย01  โครงการประจนัตคาม  โครงการชลประทานปราจนีบุรี 

ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองเฆ่  โครงการ

ชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบางเตย อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางไซ  

โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั รายการ 0 1,850,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 66,760,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 41,760,000                

งบลงทนุ 41,760,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,760,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 41,760,000                   

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

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นวงัใหม2่ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 11,760,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นบางแตน 

ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 11,760,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองปลาไหลเผอืก ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 25,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 11,400,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 11,400,000                

งบลงทนุ 11,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้คลองบางตน้จกิ ต าบลบางแตน อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี 0 11,400,000                   

โครงการจดัการคุณภาพน า้ 95,000                     

การจดัการคุณภาพน า้ 95,000                     

งบลงทนุ 95,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ท านบชัว่คราวป้องกนัน า้เค็มกลางคลองตน้สะตือ ต าบล

บางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 95,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,814,000                



7 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

การจดัการน า้ชลประทาน 13,814,000                

การจดัการงานชลประทาน 13,814,000                

งบลงทนุ 13,814,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,814,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 280,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 13,534,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 11,834,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางพลวง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 0 3,756,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

ปราจนีบุรี ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 3,097,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบ

ดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบาง

พลวง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 2,268,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบล

รอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 468,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบ

ดนิทรจนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางพลวงใน

เขตจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานปราจนีบุรี ต าบลรอบ

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานฤบดนิทร

จนิดา ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 0 500,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ปราจนีบุรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ คนั 1 848,000                      

กรมประมง 89,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 89,600                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 89,600                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 89,600                     

งบลงทนุ 89,600                     
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ครุภณัฑ์ 89,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 89,600                        

กรมปศุสตัว ์ 883,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 883,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 883,000                   

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 าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 848,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลลาด

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 19,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 26,989,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 490,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 490,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 490,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 100 490,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,188,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 9,188,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,061,000                 

งบลงทนุ 8,061,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,061,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,061,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 2100000 3,465,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 800000 816,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 9900 3,780,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 80 136,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,312,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,312,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,312,000                 

งบลงทนุ 1,312,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,312,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,312,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 1640 1,312,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,999,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,471,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,471,000                 

งบลงทนุ 3,471,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,471,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,471,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 43 765,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี บ่อ 8 142,400                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,528,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 12,528,000                

งบลงทนุ 12,528,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,528,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,528,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้พรอ้มขดุลอกคลอง บา้นหนองนมหนู หมู่ 3 

ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 7,615,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้พรอ้มขดุลอกคลอง บา้นหนองตามนั หมู่ 4 

ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,913,000                    

กรมวชิาการเกษตร 8,916,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 8,916,800                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 8,916,800                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 8,916,800                 

งบลงทนุ 8,916,800                 

ครุภณัฑ์ 1,509,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 509,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลวงัตะเคียน 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั

ปราจนีบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ผานบุกเบกิ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 65,900                        

รายการระดบัที1่: ผานพรวน 7 จาน ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 62,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปลูกออ้ยร่องคู่ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: เทรลเลอรล์ากขนาด 6 ลอ้ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 56,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุผานมนัส าปะหลงั ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุผานยกร่อง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,407,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,452,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 360 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 4,452,500                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลวงัตะเคียน

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 528,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 528,600                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 528,600                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 528,600                   

งบลงทนุ 528,600                   

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 103,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 103,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 103,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า)  ความเร็ว 10

แผ่นต่อนาท ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ครุภณัฑ์ 53,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     
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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

จงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบล

ไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 44,000                        

กรมการขา้ว 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การวจิยัและพฒันาขา้ว 1,288,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงคมนาคม 2,266,393,600            

กรมการขนส่งทางบก 44,338,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 42,968,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 42,968,000                

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 42,968,000                

งบลงทนุ 42,968,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,968,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,968,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานขนส่งจงัหวดัปราจนีบุรี พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรี (ทดแทน) แห่ง 1 42,968,000                   

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 านกังานขนส่งจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,370,700                    
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กรมทางหลวง 1,394,602,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,171,572,300            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 500,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 500,000,000              

งบลงทนุ 500,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 500,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปราจนีบุรี - อ.กบนิทรบ์ุรี (แนวใหม)่ ตอน แยกหนอง

ชะอม - อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุรี กม. 9.489 500,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย ปราจนีบุรี - อ.กบนิทรบ์ุรี (แนวใหม)่ ตอน แยก

หนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 1 จ.ปราจนีบุรี กม. 9.489 150,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย ปราจนีบุรี - อ.กบนิทรบ์ุรี (แนวใหม)่ ตอน แยก

หนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 2 จ.ปราจนีบุรี กม. 9.85 150,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย ปราจนีบุรี - อ.กบนิทรบ์ุรี (แนวใหม)่ ตอน แยก

หนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 3 จ.ปราจนีบุรี กม. 9.513 200,000,000                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงั

น า้เขยีว จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 35,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 15,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง จ. กม. 1 15,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 44,000,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 44,000,000                

งบลงทนุ 44,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายปราจนีบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 44,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 539,032,300              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 465,552,000              

งบลงทนุ 465,552,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 465,552,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 465,552,000                 

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

อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี กม. 6.7 465,552,000                 

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

 อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 จ.ปราจนีบุรี กม. 6.7 155,563,000                 

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

 อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 จ.ปราจนีบุรี กม. 5.8 155,881,000                 
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รายการระดบัที2่: สายปราจนีบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม -

 อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 จ.ปราจนีบุรี กม. 6 154,108,000                 

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 73,480,300                

งบลงทนุ 73,480,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,480,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 73,480,300                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - อ.ปกัธงชยั (ทางเชือ่มผนืป่า)  จ. กม. 3.45 62,298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามมาตรการสิง่แวดลอ้ม สาย อ.กบนิทรบ์ุรี - 

อ.ปกัธงชยั (ทางเชือ่มผนืป่า) ก่อสรา้งอาคาร 3 ชดุ รายการ 1 11,182,300                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 3,540,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 3,540,000                 

งบลงทนุ 3,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,540,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพล ี- ประจนัตคาม 

จ.ปราจนีบุรี แห่ง 4 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง

 จ.ปราจนีบุรี แห่ง 4 2,540,000                    

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 35,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง

 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 210,750,600              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 182,890,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 161,890,000              

งบลงทนุ 161,890,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 161,890,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 161,890,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงปราจนีบุรี กม. 699 54,590,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3077 ตอน ศาลนเรศวร - เขาใหญ่ 

ตอน 1 จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3077 ตอน ศาลนเรศวร - เขาใหญ่ 

ตอน 2 จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพล ี- ประจนัตคาม จ. แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอน โคกอดุม - คลองทราย 

ตอน 2 จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบุรี - ศรีมหาโพธ ิ

จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง 

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

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง 

ตอน 3 จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก - ปราจนีบุรี จ. แห่ง 1 24,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงัน า้

เขยีว จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station)  ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงัน า้ แห่ง 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 27,860,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 13,276,000                

งบลงทนุ 13,276,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,276,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,276,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยก

กบนิทรบ์ุรี และสายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงัน า้ แห่ง 2 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบุรี - ศรีมหา

โพธ ิจ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบุรี - ศรีมหา

โพธ ิและสายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธ ิ- พยาจ่าย จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง

 ตอน 4 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากพล ี- ประจนัตคาม,

 สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง, สายทางหลวง

หมายเลข 304 ตอน เขาหนิซอ้น - ลาดตะเคียน, สายทางหลวงหมายเลข 

304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยกกบนิทรบ์ุร,ี สายทางหลวงหมายเลข 304 

ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงัน า้เขยีว, สายทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาล

นเรศวร - สถานีรถไฟปราจนีบุร,ี สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขา

มะกา - เขาหนิซอ้น, สายทางหลวงหมายเลข 3077 ตอน ศาลนเรศวร - เขา

ใหญ่, สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจนีบุรี - ศรีมหาโพธ,ิ สาย

ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรีมหาโพธ ิ- พญาจ่าย, สายทางหลวง แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก - ปราจนีบุรี

 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 1,905,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 14,584,600                

งบลงทนุ 14,584,600                

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจนีบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,237,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.3 บก.

ทล. จ.ปราจนีบุรี หลงั 1 10,800,000                   
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ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 787,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบไฟฟ้า ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 746,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบประปา ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 41,600                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 18 น้ิว ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจนีบุรี เสา 1 650,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,280,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,930,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,930,000                 

งบลงทนุ 7,930,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,930,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,930,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขาหนิซอ้น - ลาด

ตะเคียน จ. ปราจนีบุรี แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยก

กบนิทรบ์ุรี ตอน 1 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 2 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคียน - สีแ่ยก

กบนิทรบ์ุรี ตอน 2 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงั

น า้เขยีว ตอน 1 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงั

น า้เขยีว ตอน 2 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์ุรี - วงั

น า้เขยีว ตอน 3 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3077 ตอน ศาลนเรศวร - เขา

ใหญ่ จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจนัต

คาม จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาลนเรศวร - สถานี

รถไฟปราจนีบุรี ตอน 1 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 710,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 320 ตอน ศาลนเรศวร - สถานี

รถไฟปราจนีบุรี ตอน 2 จ. ปราจนีบุรี แห่ง 1 370,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 827,452,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 604,684,300              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 21,474,300                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 21,474,300                

งบลงทนุ 21,474,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,474,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,474,300                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแควโสมง อ.นาด ีจ.ปราจนีบุรี ม. 100 18,414,300                   
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รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองล าพญาธาร อ.นาด ีจ.ปราจนีบุรี ม. 60 3,060,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 74,710,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 74,710,000                

งบลงทนุ 74,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,710,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 74,710,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.บางปลารา้ - บ.ไผ่แถว อ.บา้นสรา้ง จ. กม. 1.84 13,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.33 - บ.เนิน อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี กม. 2.05 14,690,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.อรทยั - บ.คลองหวักรด อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี กม. 1.89 17,010,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหวักรด อ.บา้นสรา้ง จ. กม. 0.49 2,410,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานมติรภาพบา้นยา่นรี - บา้นบ่อทอง อ.

กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี กม. 1.6 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ตน้กระบก อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี กม. 0.96 9,060,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.319 - บ.วงัขอน อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี กม. 1.35 9,690,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 500,000,000              

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 500,000,000              

งบลงทนุ 500,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000,000                 

ค่าที่ดนิ 500,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสายแยก ทล.3452 - สีแ่ยกบา้นสรา้ง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบุรี ไร่ 622 500,000,000                 

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปจ.3015 แยก

ทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข ์อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 8,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 185,187,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 4,331,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,440,000                 

งบลงทนุ 3,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,440,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,440,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองชวดโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี ม. 20 3,440,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 891,800                   

งบลงทนุ 891,800                   

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทปราจนีบุรี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบุรี ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 165,710,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 165,710,000              

งบลงทนุ 165,710,000              

ครุภณัฑ์ 3,300,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทปราจนีบุรี คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 162,410,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 162,410,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 

3078 - บา้นท่าเสา อ.ศรีมหาโพธ,ิ กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท ปจ.

2010 - น า้ตกธารทพิย ์อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นหวัซา อ.ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319

 - บา้นคีรี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 319

 - บา้นวงัขอน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นหวัซา อ.ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

3077 - บา้นเนินตน้โพธิ์ อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

3078 - บา้นหนองคอ้ อ.ประจนัตคาม, กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

3069 - บา้นโคกขวาง อ.ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

3452 - บา้นขอนขวา้ง อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

3452 - บา้นท่างาม อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 

3347 - บา้นบางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 

3078 - บา้นประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นโปร่งใหญ่ อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ปจ.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 ตอนพระปรง - บา้นแกง้ อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปจ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บา้น

พระอาจารย ์อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบุรี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บา้น

โคกปีบ อ.บา้นสรา้ง, ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบุรี กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทปราจนีบุรี กม. 441 20,910,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 15,145,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 14,099,000                
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งบลงทนุ 14,099,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,099,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,099,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3078 - บา้นท่าเสา อ.ศรีมหาโพธ,ิ กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 5 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3078 - บา้นประจนัตคาม อ.ศรีมหาโพธ,ิ ประจนัตคาม จ. แห่ง 5 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3452 - บา้นขอนขวา้ง อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 304 - บา้นหนองสงัข ์อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ปจ.4043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3078 - บา้นท่าเสา อ.ศรีมหาโพธ,ิ กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,229,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทปราจนีบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 37,580,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,880,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 18,880,000                

งบลงทนุ 18,880,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,880,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,880,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปจ.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - น า้ตกธารทพิย ์อ.ประจนัตคาม จ. แห่ง 2 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปจ.

4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บา้นพระอาจารย ์อ.บา้นสรา้ง จ. แห่ง 2 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ปจ.

4043 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บา้นท่าเสา อ.ศรีมหาโพธ,ิ กบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 8,400,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 9,700,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 9,700,000                 

งบลงทนุ 9,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บา้นหวัซา อ.ศรีมหาโพธ ิจ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 - บา้นเนินตน้โพธิ์ อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ปจ.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บา้นหนองคอ้ อ.ประจนัตคาม, แห่ง 2 3,800,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ปจ.2024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - บา้นดงยาง อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 175,134,700               

กรมทรพัยากรน า้ 118,064,200              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 105,706,100              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 103,611,600              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 103,611,600              

งบลงทนุ 103,611,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,611,600                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้ล  าพญาธาร  หมู่ที่ 3  ต าบลบุ

พราหมณ์  อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 250,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 103,361,600                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองไมแ้ดง พรอ้มระบบกระจายน า้  หมู่ที่ 

5  ต าบลบา้นนา   อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 7,020,100                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นวงัดาล  หมู่ที่ 10  ต าบลวงัดาล 

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,993,500                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นโนนก่อ  หมู่ที่ 1  ต าบลวงัดาล  

      อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 5,048,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหมาตาย  หมู่ที่ 10  ต าบลค าโตนด  

อ าเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองราชตะวาง  หมู่ที่ 5  ต าบลบางพลวง  

อ าเภอบา้นสรา้ง  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองรี  หมู่ที่ 5  ต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ดอนตาพนั  หมู่ที่ 4  ต าบลไผ่ชะ

เลอืด  อ าเภอศรีมโหสถ  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 32,750,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นหนองคลา้  หมู่ที่ 7  ต าบลวงั

ตะเคียน  อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 14,350,000                   

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 2,094,500                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 2,094,500                 

งบรายจ่ายอื่น 2,094,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ปราจนีบุรี ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 442,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้บาง

ปะกง ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 438,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

โตนเลสาบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 446,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 767,300                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,358,100                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

งบลงทนุ 5,940,000                 

ครุภณัฑ์ 5,940,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 4,100,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 6,418,100                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 6,418,100                 

งบลงทนุ 6,418,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,418,100                    

ค่าส ารวจออกแบบ 4,533,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 61 4,533,400                    

ค่าควบคุมงาน 1,884,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 33 1,884,700                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 4,643,200                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,643,200                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ หมู่ที่ 9

 ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาปูน หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 1,477,200                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 1,477,200                 

งบลงทนุ 1,477,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,477,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,477,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบางหอย หมู่ที่ 7 ต าบลบางเตย อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 492,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ต าบลบางเตย อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโยธะกา หมู่ที่ 9 ต าบลบางเตย อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 492,400                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,200,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองประดู่ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบ่อทอง หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนา หมู่ที่ 3 ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหลงัถ า้ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 29,939,700                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,065,000                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 7,854,000                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,068,000                 

งบลงทนุ 1,068,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,068,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 40000 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 100 518,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 6,786,000                 

งบลงทนุ 6,786,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,786,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,786,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 800 936,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูกนัชา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 10 5,850,000                    

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 2,211,000                 

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 2,211,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,211,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัต ัง้ระบบปฏบิตัิการ Network-Centric 

Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ แห่ง 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการศึกษาการเจริญทดแทนตามธรรมชาติและ

ปจัจยัแวดลอ้มที่มผีลต่อการกระจายพนัธุข์องไมพ้ะยูงในพื้นที่อทุยาน แห่ง 0 751,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการคืนพะยูงสู่ป่าทบัลาน แห่ง 0 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการฟ้ืนฟูประชากรไมพ้ะยูง อทุยานแห่งชาติเขา แห่ง 0 310,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,170,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 18,704,700                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 18,704,700                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 7,004,100                 

งบลงทนุ 7,004,100                 

ครุภณัฑ์ 3,013,400                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดลอ้เหลก็ ขนาด 10 ตนั จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,990,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 476,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติตาพระยา

 (ตย.3 อ่างเมฆา) อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 34,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยานแห่งชาติ

ตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั (ตย.2 โนนดนิ

แดง) อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 47,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวับริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ตาพระยา (ตย.3 อ่างเมฆา) อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกั 4 ครอบครวั บริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ตา

พระยา (ตย.4 กลางดง) อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 89,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (หลงัที่ 2) 

อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 27,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 (หลงัที่ 1) 

อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการบริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ตาพระ

ยา (ตย.3 อ่างเมฆา) อทุยานแห่งชาติตาพระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 2 อทุยานแห่งชาติตา

พระยา จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 103,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,513,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงเกบ็และคดัแยกขยะ จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 606,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้ จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 727,700                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 329 1,691,100                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 95 488,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 10,457,200                

งบลงทนุ 10,457,200                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,457,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,457,200                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1300 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 2705 2,759,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 840 411,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 300 141,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 1050 493,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 500 350,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 1600 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 6200 3,038,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,243,400                 

งบลงทนุ 1,243,400                 

ครุภณัฑ์ 1,243,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,243,400                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 11 99,000                        

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

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 10 160,000                      

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

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 20 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 20 50,000                        

กรมป่าไม ้ 22,487,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 9,474,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 9,372,000                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,859,800                 

งบลงทนุ 4,859,800                 

ครุภณัฑ์ 1,017,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,842,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,620,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 2 2,620,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 377,000                   

งบลงทนุ 377,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 377,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 377,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 130000 377,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,738,000                 

งบลงทนุ 1,688,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        
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03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,663,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 170000 493,000                      

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

งบอดุหนุน 1,570,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 600 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 600 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 600 480,000                      

งบรายจ่ายอื่น 480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 15 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 15 180,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 1,170,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,984,200                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 2,984,200                 

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                      
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ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 1,586,800                 

งบด าเนินงาน 341,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 341,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 287,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 37,500                        

งบลงทนุ 895,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 895,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 895,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 350,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 200 300,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 856,800                   

งบด าเนินงาน 56,800                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 41,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100                         

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 1 400,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัปราจนีบุรี หมู่บา้น 5 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,858,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 8,858,600                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 732,800                   

งบลงทนุ 732,800                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 707,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 707,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ส านกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 2 707,800                      
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ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 4,680,500                 

งบลงทนุ 4,680,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,680,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,680,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 40000 304,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 2325 2,208,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 1700 833,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 600 612,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,445,300                 

งบลงทนุ 3,445,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,445,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,445,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 554000 1,606,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัปราจนีบุรี กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัปราจนีบุรี กโิลเมตร 36 185,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 2019 989,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัปราจนีบุรี ไร่ 100 102,000                      

กระทรวงพาณิชย์ 2,075,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2,075,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,075,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 2,075,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 2,075,000                 

งบลงทนุ 2,075,000                 

ครุภณัฑ์ 2,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปราจนีบุรี  

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหาดไทย 478,800,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,998,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   
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โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,950,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,950,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 450,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 3,880,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,785,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,785,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 3,785,000                 

งบลงทนุ 3,785,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,785,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 581,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 296,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นบริเวณหอประชมุอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,203,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 471,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 379,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,854,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 95,000                     

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 95,000                     

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 95,000                     

งบลงทนุ 95,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 2 สาขาจงัหวดัปราจนีบุรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 95,000                        

กรมการพฒันาชมุชน 38,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 38,400                     

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 38,400                     

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 38,400                     

งบลงทนุ 38,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,400                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 38,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไม ้

เค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 38,400                        

กรมทีด่นิ 31,709,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,709,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 31,709,000                

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 31,709,000                

งบลงทนุ 31,709,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,709,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,709,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

ไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานที่ดนิจงัหวดัปราจนีบุรี

 สาขากบนิทรบ์ุรี พรอ้มส่วนประกอบที่จ  าเป็น ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 31,570,000                   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 9,543,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่  ศูนยป้์องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 3 ปราจนีบุรี  ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัต แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,043,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 3,043,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 3,043,000                 
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งบลงทนุ 3,043,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,043,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,043,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 3,043,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 259,153,600              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 33,779,500                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 33,779,500                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 33,779,500                

งบลงทนุ 33,779,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,779,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,779,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 33,779,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 225,374,100              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 187,079,100              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 187,079,100              

งบลงทนุ 187,079,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 187,079,100                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 187,079,100                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี (จากโครงการเขือ่น

เดมิ) ถงึปากคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 31,332,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี บริเวณปากคลอง วดั

วงับวัทอง หมู่ที่ 4 ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ความยาว 692 เมตร แห่ง 1 26,373,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง บริเวณวดับางกระเบา

ถงึสถานีอนามยับางกระเบา (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลบางกระเบา อ าเภอ

บา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 420 เมตร แห่ง 1 24,393,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี หมู่ที่ 1 ต าบลศรีมหา

โพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี ชมุชนโคกกะจะ 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 396 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง บริเวณฝัง่ศาลเจา้แม่

ทบัทมิ (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั

ปราจนีบุรี ความยาว 608 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี บริเวณวดัโพธิ์ทอง 

หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 250 แห่ง 1 12,881,900                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง

 บริเวณหนา้โรงพยาบาลบา้นสรา้ง ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง 

จงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 95 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง บริเวณฝัง่ศาลเจา้พ่อ 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั

ปราจนีบุรี ความยาว 596 เมตร แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองวดัสมัพนัธ ์บริเวณหนา้วดั

สมัพนัธ ์หมู่ที่ 1 ต าบลสมัพนัธ ์อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ความ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบล

บา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้บางปะกง หมู่ที่ 11 บา้นสาม

พอก ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 4,200,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 38,295,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 38,295,000                

งบลงทนุ 38,295,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,295,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,295,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนศรี

มหาโพธ ิระยะที่ 2  อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,295,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนศรีมหาโพธ ิระยะ

ที่ 2 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 37,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 169,478,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี

 จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 7 63,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 165,925,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,898,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,898,000                

งบอดุหนุน 10,898,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,898,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 10,898,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 52 เมตร 

หมู่ที่ 2 ต าบลบางแตน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแตน อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,589,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงเก่า องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,066,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 50 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 12 ต าบลวงัตาล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัตาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 50 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นโคกบา้น หมู่ที่ 12 ต าบลโพธิ์งาม เทศบาลต าบลโพธิ์

งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 55 เมตร ยาว 75 เมตร สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 38 เมตร และสนามเปตอง ขนาด 22 เมตร ยาว 23 เมตร หมู่ที่ 5  

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,263,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 13,465,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,295,000                 

งบอดุหนุน 1,295,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,295,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,295,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกที่สาธารณะหนองระหาง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 11,207 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มขนยา้ย หมู่ที่ 17 ต าบลเกาะลอย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองกา้นเหลอืง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

21,600 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 10 ต าบลค าโตนด  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 795,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 12,170,000                

งบอดุหนุน 12,170,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,170,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 12,170,000                   
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1 บา้นตน้ขี้เหลก็ ต าบลบา้นสรา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

สรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นคูตานพ ต าบลบา้นสรา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสรา้ง

 อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขา้วหลาม ต าบลดงบงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดง

บงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,310,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,964,800                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,964,800                 

งบอดุหนุน 1,964,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,964,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,964,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบรรหารวทิยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า เทศบาลต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ

เสี้ยว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาด

ตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองสบิสอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองศรีวชิยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคก

อดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกี่ อ  าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสระบวั เทศบาลต าบลสระบวั อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดนางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดนาง

แกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ไมแ้กว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัสระดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัศรีสวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลยา่นรี อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

สะตือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองสองหอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น 

ก.ม.80 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนาด ีเทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าพนัตา องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าพนัตา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอนาด ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

สรา้ง เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนประชมุเขตศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางแตน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัอนิทราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกระเบา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบางเตย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลารา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลารา้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

มะไฟ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ด่านศรทัธาอดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้

 อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลประจนัตคาม เทศบาลต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัต ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

ประจนัตคาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนพรหมรงัษมีติรภาพที่  1 เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัต ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโตนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโตนด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

จนัทรงัษ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเลยีบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพระ 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ปรือ เทศบาลต าบลบา้นนาปรือ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แหลมหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

ประสทิธยิาราม เทศบาลต าบลโคกมะกอก อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แผ่นดนิ

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ล  าดวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัหวักรด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล4 (ศูนย ์1) เทศบาลเมอืงปราจนีบุรี อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เกษยีร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ประพาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

กระทงยาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ระเบาะ

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัซา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สมัพนัธ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์ อ  าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัอรญัไพรศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลโคกปีบ เทศบาลต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคู ้

ล  าพนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนาด ีเทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,400,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่วา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 137,197,500              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 106,286,000              

งบอดุหนุน 106,286,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,286,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 106,286,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปจ.ถ.20003 สายถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ต าบลศรี

มหาโพธกิวา้ง 19 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 8,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ปจ.ถ.20003 สายบา้นบุยาว - หนองแสง หมู่ 5 บา้นบุยาว 

ต าบลโคกไทย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2.500 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 9,387,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

สระบวั ต าบลลาดตะเคียน ไปบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลเขาไมแ้กว้ (ช่วงจาก

สามแยกตลาด ไปถงึ วดัเขาลูกชา้ง) หมู่ที่ 5 ต าบลลาดตะเคียน กวา้ง 9 

เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลสระบวั อ าเภอ สาย 1 6,632,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนใหญ่ - 

วงัตาช่วย หมู่ที่ 8 ต าบลยา่นรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15

 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 5,062,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายเลยีบคลองวงัรีฝัง่ขวา หมู่ที่ 3 บา้นคลองทา้ยบา้น ต าบลบา้นสรา้ง

 กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 4,347,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมปูผวิจราจรแอลฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นนาปรือ - บา้นหนองงูเหลอืม หมู่ที่ 4 ต าบลเนินหอม มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,256 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นนาปรือ อ าเภอเมอืง สาย 1 1,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมปูผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นเนินสูง - บา้นวงัน า้ขุน่ หมู่ที่ 14 - 15 ต าบลเนินหอมกวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.5 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนิน

หอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 2,535,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายสุวิ

นทวงค ์- โคกนมด ีหมู่ 6,7 ต าบลโคกไทย ผวิทางกวา้ง 6 เมตร ยาว 

4,545 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอ สาย 1 6,948,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเรียบคลองวงั

ไซนอ้ย หมู่ที่ 6 บา้นบางไซ ถงึ หมู่ที่ 9 บา้นหนองงูเหลอืม ต าบลบาง

พลวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3450 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 9,306,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปจ.ถ.4-0002 สาย 3079 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาล

ต าบลกรอกสมบูรณ์ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 31,192 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 9,290,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปจ.ถ.30001 สายเจา้ส าอางคจ์ากซุม้เฉลมิพระ

เกยีรติ ถงึ สะพานวดัพระยาท า ต าบลกบนิทร ์กวา้ง 11 เมตร ยาว 1,450

 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,950 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 7,100,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

บ่อตาด า ไป บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลลาดตะเคียน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 16,380 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสระบวั อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั สาย 1 7,287,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ปจ.ถ.10017 สายบา้นตรอกปลาไหล 

ต าบลวงัตะเคียน มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 25,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจนี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 9,972,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

โรงส ีหมู่ที่ 11 ต าบลวงัดาล กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี สาย 1 3,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

หนองชมุหวาย - หนองอจูี ้หมู่ที่ 16 ต าบลวงัดาล มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี สาย 1 8,550,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ดว้ยพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 17 บา้นยาง ถงึ หมู่ที่ 19 บา้นม่วงใหม่ ต าบล

โพธิ์งาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 12,350 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม สาย 1 6,570,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 12,254,500                

งบอดุหนุน 12,254,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,254,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 12,254,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นท่าอดุม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่าอดุม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพระ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ร.ร.วดัโคกป่าแพง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 3,032,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 18,657,000                

งบอดุหนุน 18,657,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,657,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 18,657,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโนนมะงอ่ง

 หมู่ที่ 4 ต าบลนาแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 961,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแก่ง 2 หมู่

ที่ 8 ต าบลนาแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 3,619,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตน้ตะกู 

หมู่ที่ 1 ต าบลบางปลารา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,220,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองบวั 

หมู่ที่ 1 ต าบลบางปลารา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัไผ่ 2 

หมู่ที่ 4 ต าบลบางพลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 3,683,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่ากระเบา

 หมู่ที่ 1 ต าบลบางพลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,515,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นยา่นยาว 

หมู่ที่ 7 ต าบลบางพลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 3,319,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,934,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,934,600                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 2,457,000                 

งบลงทนุ 2,457,000                 

ครุภณัฑ์ 960,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 960,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบล

ไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 8 960,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,497,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,497,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและระดบั

ช านาญการพเิศษ (ระดบั 7 - 8) หรือเทยีบเท่า เน้ือที่ 105 ตารางเมตร ไม่

ตอกเสาเขม็ ศูนยร์าชการจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืง หลงั 1 1,497,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 477,600                   

งบลงทนุ 477,600                   

ครุภณัฑ์ 477,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 477,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไม ้

เค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 12 132,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 12 45,600                        

กระทรวงยตุธิรรม 9,427,400                 

กรมคุมประพฤติ 301,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 301,800                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 301,800                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 301,800                   

งบลงทนุ 301,800                   

ครุภณัฑ์ 301,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,600                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ร.2 พนั 1 รอ. 

ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 2 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ใบ 2 13,600                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ร.2 พนั 1 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 2 พล.ร.2 รอ. ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ร.2 พนั 1 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ร.2 พนั 2 

รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 10 12,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัปราจนีบุรีสาขากบนิทรบ์ุรี ต าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 45,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง ป.พนั 2 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 2 พล.ร.2 รอ. ต าบล

บา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 117,200                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 2 พล.ร.2 รอ. 

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 2 รอ.  ต าบล

ดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ม.พนั 2 พล.ร.2 รอ. ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ป.พนั 2 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 2 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ม.พนั 2 พล.ร.2 รอ. ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ร.2 พนั 1 รอ.   ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ข ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง

 ป.พนั 2 รอ. ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เตียง 1 15,800                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 66,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 66,800                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 66,800                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 66,800                     

งบลงทนุ 66,800                     

ครุภณัฑ์ 66,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ตู ้ 3 24,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 10,000                        

กรมราชทณัฑ์ 9,058,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์

สงักดัทณัฑสถานเปิดบา้นเนินสูง  ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,929,300                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 8,929,300                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 8,929,300                 

งบลงทนุ 8,929,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,929,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าอ าเภอกบนิทรบ์ุรี  ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี หลงั 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,929,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,194,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,734,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 120,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงแรงงาน 2,530,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 376,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 376,000                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 376,000                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 376,000                   
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งบลงทนุ 376,000                   

ครุภณัฑ์ 161,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบล

บา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบล

บา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 6,600                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 6 19,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูม้ารบับริการ  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 41,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี

  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 215,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงแรงงานจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ส านกังานแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 215,000                      

กรมการจดัหางาน 1,270,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 310,600                   

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 115,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,600                      

งบด าเนินงาน 9,600                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,600                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัปราจนีบุรี  

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 883,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 883,600                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 883,600                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 27,600                     

งบลงทนุ 27,600                     

ครุภณัฑ์ 27,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,600                        

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านพรอ้มอปุกรณ์ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 27,600                        

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 านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไมเ้ค็ด 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 848,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 8,000                      

งบลงทนุ 8,000                      

ครุภณัฑ์ 8,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ระดบั 9 ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ตวั 1 8,000                         

กระทรวงวฒันธรรม 11,802,500                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 556,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 556,200                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 556,200                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 452,200                   
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งบลงทนุ 452,200                   

ครุภณัฑ์ 452,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 191,100                      

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 6 10,200                        

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 33,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 4 19,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 235,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 155,800                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 104,000                   

งบลงทนุ 104,000                   

ครุภณัฑ์ 104,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ปราจนีบุรี  ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 24,800                        

กรมศิลปากร 11,246,300                
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แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,200,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 7,200,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 7,200,000                 

งบลงทนุ 7,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงศรีมโหสถ ต าบลโคกปีบ อ าเภอ

ศรีมโหสถ  จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพภูมทิศัน ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ปราจนีบุรี  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 4,046,300                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 4,026,300                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 4,026,300                 

งบลงทนุ 4,026,300                 

ครุภณัฑ์ 326,300                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 31,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 17 ลา้นพกิเซล ส านกัศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา ส านกัศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 6,300                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ ส านกัศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจ  ส านกัศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี ต าบลหนา้

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 275,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,700,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั แห่ง 16 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ศึกษาและขดุคน้พฒันาการแรกเริ่มในวฒันธรรมทวารวด ี

แหลง่โบราณคดบีา้นคูล้  าพนัเชือ่มโยงเมอืงศรีมโหสถ  ต าบลคูล้  าพนั อ าเภอ

ศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 700,000                      

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 20,000                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่ม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 1,220,315,247            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 456,368,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 659,500                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 659,500                   
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การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 659,500                   

งบรายจ่ายอื่น 659,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 659,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 67,238,900                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 67,238,900                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 20,783,400                

งบอดุหนุน 20,783,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,783,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 10,683,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,100,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 46,455,500                

งบอดุหนุน 46,455,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,455,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 24,231,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 22,224,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 361,089,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 361,089,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,181,600                

งบอดุหนุน 13,181,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,181,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,137,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,212,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,831,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 347,907,400              

งบอดุหนุน 347,907,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 347,907,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 300,454,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 15,669,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,084,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 8,777,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 13,921,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 27,045,000                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,215,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,215,500                 

งบลงทนุ 2,215,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    



50 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 952,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 952,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี   

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 952,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   
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งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,923,400                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,923,400                 

งบอดุหนุน 1,923,400                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,008,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 1,008,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (รวมชายหญงิ) ค่ายลูกเสอื

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 88,500                        

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 920,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 914,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ฐาน 20 914,900                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ฐาน 20 914,900                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,004,600                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,004,600                 

งบลงทนุ 1,004,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,004,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,004,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอนาดี

 จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 342,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงภายในหอ้งประชมุ ช ัน้ 3  ส านกังาน กศน.

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 662,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 33,900                     
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จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 33,900                     

งบลงทนุ 33,900                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,900                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

อ าเภอนาด ีต าบลนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 33,900                        

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 21,172,900                

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 21,172,900                

งบอดุหนุน 21,172,900                

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,172,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล อาคาร

เรียน โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิ หลงั 1 21,172,900                   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 576,106,147              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,134,487                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,134,487                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,134,487                 

งบด าเนินงาน 1,134,487                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,134,487                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,134,487                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศรีมหา

โพธ ิต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 455,348,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 441,844,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 441,844,700              

งบอดุหนุน 441,844,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 441,844,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 74099 441,844,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 74099 62,655,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 74099 29,794,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 74099 31,538,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 74099 54,438,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 74099 263,418,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 13,503,900                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,740,800                 

งบลงทนุ 3,740,800                 

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวฒันารงัษ ีต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัไผ่งาม ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นส าพนัตา ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพรหมประสทิธิ์ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,140,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,140,800                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวฒันารงัษ ีต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 369,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัไผ่งาม ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ 

จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 202,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นส าพนัตา ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาดี

 จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนา

ด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 369,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 9,763,100                 

งบลงทนุ 9,763,100                 

ครุภณัฑ์ 9,763,100                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,943,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบ่อทองวทิยา  ต าบลบ่อทอง  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองปรือ  ต าบลยา่นรี  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล ต าบลยา่นรี  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัมะกรูด  ต าบลวงัท่าชา้ง  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาถ า้  ต าบลวงัท่าชา้ง  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโปร่งใหญ่  ต าบลวงัท่าฃา้ง  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกส ัน้  ต าบลหนองกี่  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองอดุม  ต าบลหนองกี่  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโคกอดุม  ต าบลหนองกี่  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นเขาลูกชา้ง  ต าบลลาด

ตะเคียน  อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสระดู่(บู่บ  ารุงวทิย)์ ต าบลกบนิทร ์ 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา ต าบลเขาไมแ้กว้  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเขาไมแ้กว้ ต าบลเขาไมแ้กว้  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต าบลบา้นนา  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกกระทอ้น ต าบลลาดตะเคียน 

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93(บา้นลาดตะเคียน)  

ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลวงัตะเคียน  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองสบิสอง ต าบลวงัท่าชา้ง  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองหนัแดง ต าบลวงัท่าชา้ง  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองตาม ัน่  ต าบลเขาไมแ้กว้ 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสะอาด  ต าบลนนทรี  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัศรีสวสัดิ์ ต าบลนาแขม  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบุเสี้ยว ต าบลบา้นนา  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพระปรง ต าบลบา้นนา  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัวฒันารงัษ ี ต าบลบา้นนา  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลกบนิทรบ์ุรี  ต าบลเมอืงเก่า 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บรรหารวทิยา  ต าบลเมอืงเก่า 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัราษฎรร์งัษ ี ต าบลเมอืงเก่า  

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขาดว้น ต าบลยา่นรี  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัใหม่พรหมสุวรรณ  ต าบลวงัดาล 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองศรีวชิยั  ต าบลวงัดาล 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไทยเจริญ  ต าบลวงัท่าชา้ง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงักวาง ต าบลวงัท่าชา้ง  อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัดนิสอ  ต าบลวงัท่าชา้ง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลแก่งดนิสอ  

อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคลองตาหมืน่ ต าบลทุ่งโพธิ์  

อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชงโคสนัติสุขวทิยาคาร  ต าบล

แก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสูง ต าบลนาด ี อ าเภอนาด ี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแก่งดนิสอ  ต าบลแก่งดนิสอ  

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลนาด ี ต าบลนาด ี อ าเภอนาด ี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบุสูง  ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทบัลาน  ต าบลบุพราหมณ์  

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสะตือ  ต าบลแก่งดนิสอ 

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองมะไฟ  ต าบลแก่งดนิสอ 

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นอดุมบรรพต  ต าบลแก่งดนิสอ 

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนิเทนิ ต าบลแก่งดนิสอ  

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์  ต าบลทุ่งโพธิ์ 

อ  าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบุพราหมณ์  ต าบลบุพราหมณ์ 

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้น ก.ม.80 ต าบลบุพราหมณ์  

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองสองหอ้ง  ต าบลสะพานหนิ

 อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นส าพนัตา  ต าบลส าพนัตา 

อ าเภอนาด ี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,820,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองสอง (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอ

บา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบางไซ ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชมุเขตศึกษา ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมูลเหลก็ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัไผ่ ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพกิลุวนาราม ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลองบางกระดาน ต าบลบางแตน อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางขาม ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมพฒันา ต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองเฆ่ ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางรุ่งโรจน ์ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่โพธิ์เยน็ ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพพทิกัษบ์ุญญาราม ต าบลบางยาง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางเตย ต าบลบางเตย อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางปลารา้ (กมลราษฎรนุ์กูล) ต าบลบางปลารา้ 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะมะไฟ ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงไชยมนั ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงบงั (ดงบงับ ารุงวทิย)์ ต าบลดงบงั อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดษิฐาราม ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประสาทรงัสฤษฎิ์ ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัต ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่กวางทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุฝ้าย ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งสบก ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานนัทา ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองแกม้ช า้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประเถท(โพธพิทิยาราม) ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีมงคล ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทรไ์ตรย ์ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไชยมงคล ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเลยีบ(หร า่วทิยานุกูล) ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักระแจะ(ธวชัชยันุสรณ์) ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงา่งาม(สุทธเิกยีรติวทิยา) ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเกษยีร ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งตะลมุพกุ ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดสะแก ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชะอม ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมไผ่ ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสูง ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประชาวาส ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถว์ทิยา ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางคาง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินไมห้อม ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นพระ ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นนางวิง่ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกระเจยีว ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรญัไพรศรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหูชา้ง ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหลงัถ า้วทิยาคาร ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันพคุณทอง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินผาสุก ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปรือนอ้ย ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุพพาราม ต าบลบางกุง้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุยายใบ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ประชมุชนมติรภาพที่ 76 ต าบลหนองโพรง 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งกะพอ้ ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมัพนัธ ์ต าบลสมัพนัธ ์อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลริญัดอน ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมาบเหยีง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่งาม ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสงสวา่ง ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตน้โพธิ์ศรีมหาโพธ ิต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคูล้  าพนั ต าบลคูล้  าพนั อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระมะเขอื ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสระขอ่ย ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเกตุ ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากแพรก ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหอม ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองร่วม ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตลาด ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่ง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสูง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขากระแต ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองระก า ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดสูง ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 117,947,860              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 438,400                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 438,400                   

งบลงทนุ 438,400                   
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ครุภณัฑ์ 438,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 438,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวัชา้ง ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ศรีสุวรรณาราม ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กงุประชาสรรค ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ่อ

ทองวทิยา ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสงั (ไลอทุศิ) ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ราษฎรร์งัษ ีต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสวา่ง ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หาดสูง ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนุศรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองศรีวชิยั ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขนุศรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งตะลมุพกุ ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 92,455,660                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 77,702,900                

งบลงทนุ 77,702,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,702,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,148,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองงู

เหลอืม ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนอนุบาลวดับา้นสรา้ง ต าบลบา้น

สรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นปราสาท 

ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,520,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัอนิ

ทาราม ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 813,400                      

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

เนินผาสุก ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหาดสะแก ต าบลท่า

งาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นปรือวายใหญ่ ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัประสาธนร์งัสรรค ์

ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 387,800                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเขาดว้น ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นคลองหนัแดง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้นบุ

พราหมณ์ ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้น ก.ม.80 ต าบลบุ

พราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้น

ลาดตะเคียน) ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นอดุมบรรพต 

ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนชมุชนวดัศรีประจนัต

คาม ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 4,209,600                    

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

ไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 15,774,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,034,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะมะไฟ ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งตะเคียน ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 386,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางกระเบา ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,052,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลริญัดอน ต าบลหาดยาง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับา้นโงง้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักระทุ่มแพว้ ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับุพพาราม ต าบลบางกุง้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นขอนขวา้ง ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 653,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นโนน ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 881,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมหนิ ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินหอม ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 283,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีมงคล ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 281,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธ ิต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหา แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่โพธิ์เยน็ ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอนิทรไ์ตรย ์ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระขอ่ย ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม ต าบลประจนัตคาม อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหอย (เติมเอนยเินียริ่งอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหอย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระมะเขอื ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชมุเขตศึกษา ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 487,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประเถท (โพธพิทิยาราม) ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางรุ่งโรจน ์ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหา แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองคุม้ ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 281,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเกษยีร ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลมไผ่ ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งสบก ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 303,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัล  าดวน ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 456,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมัพนัธ ์ต าบลสมัพนัธ ์อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางปลารา้ (กมลราษฎรนุ์กูล) ต าบลบางปลารา้ 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 200,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัขงิกระชาย ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเกตุ ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไชยมงคล ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตน้โพธิ์ศรีมหาโพธ ิต าบลโคกปีบ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขานนัทา ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบางขาม ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอรญัไพรศรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ แห่ง 1 252,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหนองจวง ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงบงั (ดงบงับ ารุงวทิย)์ ต าบลดงบงั อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่กวางทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นพระ ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั แห่ง 1 259,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองเฆ่ ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองแกม้ช า้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพนมด ีต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคูล้  าพนั ต าบลคูล้  าพนั อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประดษิฐาราม ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัต แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์งาม ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมพฒันา ต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประพาส ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ แห่ง 1 256,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 281,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินสูง ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชะอม ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 99,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 88,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยา่นนางวิง่ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับางแตน ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกเขือ่น ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประสาทรงัสฤษฎิ์ ต าบลหนองแสง อ าเภอ แห่ง 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแสงสวา่ง ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่งาม ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัศรีประจนัตคาม ต าบลประจนัตคาม อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองมะไฟ ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมบรรพต ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัหวาย ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 874,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองศรีวชิยั ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 542,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะแดง ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 428,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโคกป่าแพง ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรตันชมภู ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 418,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรตันโชติการาม ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่พรหมสุวรรณ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 490,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาดตะเคียน) ต าบลลาด

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเขาลูกชา้ง ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอ แห่ง 1 984,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 461,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงับวัทอง ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาดนิ (ประชาอทุศิ) ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาปูน ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัดนิสอ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 524,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 809,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งแฝก ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุพราหมณ์ ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าอดุม ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 327,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนาวรตันาราม ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 205,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 204,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอนามยั ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 468,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซง่ ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตาม ัน่ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 336,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 245,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองอดุม ต าบลหนองกี่ อ  าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรร์งัษ ีต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 265,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 466,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะแบก ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเดยีง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระปรง ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 349,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสงั (ไลอทุศิ) ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวฒันารงัษ ีต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 209,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทรงัษถีาวร ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขากระแต ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 281,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,711,260                

งบลงทนุ 11,711,260                

ครุภณัฑ์ 11,711,260                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,331,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นโคกพนมด ีต าบลโคกไทย 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัอรญัไพรศรี ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัหนองโพรง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นชงโคสนัติสุขวทิยาคาร ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอ

นาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัสระมะเขอื ต าบล

โคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบรรหารวทิยา ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอนุบาลวดับา้นสรา้ง

 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัเกาะมะไฟ 

ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนเมอืงปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโคกพนมด ี

ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัคูล้  าพนั ต าบลคู ้

ล  าพนั อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัหวักรด ต าบล

บางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัใหม่กวางทอง 

ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัตะเคียนทอง 

ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส 

ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นชงโคสนัติสุข

วทิยาคาร ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นบุเสี้ยว ต าบล

บา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดักระทุ่มแพว้ ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอ

บา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเนินหอม ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง ต าบลโคกไมล้าย อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัมะกรูด ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเขาถ า้ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองตาม ัน่ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนบรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโป่งตะเคียน 

ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัใหม่ประชมุชน

มติรภาพที7่6 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัล  าดวน ต าบล

ดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญ

ศรทัธาธรรม ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนประชมุเขตศึกษา

 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัวฒันารงัษ ี

ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแหลมหนิ 

ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองแกม้ช า้

 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหวัไผ่ ต าบล

บางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับุยายใบ 

ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเขานนัทา 

ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นประเถท 

(โพธพิทิยาราม) ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัแสงสวา่ง 

ต าบลศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตรอกปลา

ไหล ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลเมอืง

ปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัพรหมรงัษี

มติรภาพที่ 1 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัอนิทาราม 

ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหวา้เอน 

ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัมูลเหลก็ 

ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดับางกระเบา 

ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดัดงบงั (ดงบงั

บ ารุงวทิย)์ ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม

 ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดัศรี

ประจนัตคาม ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

 ต าบลศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบุเสี้ยว 

ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นขอน

ขวา้ง ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโป่งตะเคียน ต าบลโคกไทย 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวา่นบา้นด่าน ต าบลบุฝ้าย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโป่งไผ่ ต าบลท่าตูม อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหอย (เติมเอนยเินียริ่ง

อปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองเกตุ ต าบลโคกไทย 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัไชยมงคล ต าบลเกาะลอย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโคกเขือ่น ต าบลหนองแกว้ 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัประสาทรงัสฤษฎิ์ ต าบลหนอง

แสง อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดัไผ่งาม ต าบลไผ่ชะเลอืด 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนวดับุฝ้าย ต าบลบุฝ้าย อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นเกาะสมอ (สามคัคี

วทิยา) ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลศรีมหา

โพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปรือวายใหญ่ ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลวงัตะเคียน

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์ต าบลบ่อ

ทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวงัตะเคียน

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเนินสูง ต าบลวงัตะเคียน 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเขากระแต ต าบลวงัตะเคียน

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบ่อทองวทิยา ต าบลบ่อทอง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพระปรง ต าบลบา้นนา 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลบ่อทอง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัอนิทรไ์ตรย ์ต าบลโพธิ์งาม 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดงกระทงยาม ต าบลดง

กระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองปรือนอ้ย ต าบลหวัหวา้

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นประพาส ต าบลกรอก

สมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับุพพาราม ต าบลบางกุง้ 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัมะกรูด ต าบลวงัท่าชา้ง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัจนัทรงัษถีาวร ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองระก า ต าบลวงัตะเคียน

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนิเทนิ ต าบลแก่งดนิสอ 

อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัหนองโพรง ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดับางกระเบา ต าบลบาง

กระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัอนิทรไ์ตรย ์ต าบลโพธิ์งาม

 อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดันพคุณทอง ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัสระขอ่ย ต าบลโคกไทย 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัมูลเหลก็ ต าบลบา้นสรา้ง 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัสระมะเขอื ต าบลโคกปีบ 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดับา้นโนน ต าบลดงบงั อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัหนองหูชา้ง ต าบลหวัหวา้ 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        



73 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัอนิทรไ์ตรย ์ต าบลโพธิ์งาม 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนหวัซาวทิยา ต าบลหวัหวา้ อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัศรีมงคล ต าบลดงบงั อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัหลงัถ า้วทิยาคาร ต าบลท่าตูม

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัระเบาะไผ่ ต าบลหนองโพรง 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดันพคุณทอง ต าบลหนองโพรง

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนนิคมพฒันา ต าบลบางปลารา้ 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลเกาะลอย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นยา่นนางวิง่ ต าบลท่าตูม 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัคูล้  าพนั ต าบลคูล้  าพนั อ าเภอ

ศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัขงิกระชาย ต าบลบุฝ้าย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนชมุชนวดับางแตน ต าบลบางแตน

 อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลกรอกสมบูรณ์

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัสมัพนัธ ์ต าบลสมัพนัธ ์

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นโคกกระเจยีว ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบลกบนิทร ์อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดับางกระเบา ต าบลบางกระเบา

 อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัทุ่งสบก ต าบลค าโตนด 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัคลองเฆ่ ต าบลบางยาง 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นโคกกระเจยีว ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

วงัทะล ุต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

โบสถว์ทิยา ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 6,800                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

เกาะลอย ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

หวัไผ่ ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

คลองบางไซ ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 4 36,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโนนสะอาด ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

วดักระทุ่มแพว้ ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

วดัศรีมงคล ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นบางขาม ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนวดับางแตน ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดับางกระเบา ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นบางปลารา้ (กมลราษฎรนุ์กูล) ต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,777,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเนินหอม ต าบล

เนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหวักรด ต าบลบาง

เดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัอนิทาราม ต าบล

บางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นโนน ต าบลดง

บงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหอย(เติมเอนยิ

เนียริ่งอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวา่นบา้นด่าน 

ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวา้เอน ต าบล

ศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหวัซาวทิยา ต าบลหวั

หวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัศรีสวสัดิ์ ต าบลนา

แขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบุเสี้ยว ต าบล

บา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัใหม่พรหมสุวรรณ

 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุวรรณวทิยา ต าบลค า

โตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกรอกสมบูรณ์

วทิยาคม ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 770,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นบางรุ่งโรจน ์ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นชงโคสนัติสุขวทิยาคาร ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนวดั

รตันชมภู ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองหอย 

ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งกะพอ้ ต าบล

หนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแหลมไผ่ ต าบล

ไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดับางคาง ต าบลรอบ

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยา่นนางวิง่ 

ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นเกาะสมอ 

(สามคัคีวทิยา) ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัเทพพทิกัษบ์ุญญา

ราม ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกงุประชาสรรค ์

ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแก่ง ต าบลวงั

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นเขาลูกชา้ง

 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงับวัทอง ต าบล

หาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล 

ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์ 

ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัคลองเฆ่ ต าบล

บางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองสบิสอง 

ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองสงั (ไล

อทุศิ) ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม 

ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 

ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลกรอก

สมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัดนิสอ ต าบลวงั

ท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบ่อทองวทิยา ต าบลบ่อ

ทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหาดสูง ต าบลหาด

นางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคลองตาม ัน่ ต าบล

เขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบล

ส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบล

ทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแหลมหนิ 

ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลวดับา้น

สรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเกาะมะไฟ 

ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนเมอืงปราจนีบุรี 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสระขอ่ย 

ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัโบสถว์ทิยา 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัประสาธน์

รงัสรรค ์ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหวัซาวทิยา 

ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ

 ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองโดน 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

สระมะเขอื ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกพนมด ีต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ประดษิฐาราม ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนหวัซา

วทิยา ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเกาะมะไฟ ต าบล

บา้นหอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัหวัไผ่ ต าบลบาง

พลวง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับุยายใบ ต าบลท่า

ตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัใหม่โพธิ์เยน็ ต าบล

บางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเขานนัทา ต าบล

โพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นประเถท (โพธิ

พทิยาราม) ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบุ

ฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเทพพทิกัษบ์ุญญา

ราม ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเกาะ

ลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัหลงัถ า้วทิยาคาร 

ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดับางคาง ต าบลรอบ

เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัทะล ุต าบล

กรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัประดษิฐาราม 

ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัคูล้  าพนั ต าบลคูล้  า

พนั อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเลยีบ (หร า่วทิยานุ

กูล) ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ 

ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกกระทอ้น 

ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัใหม่ประชมุชน

มติรภาพที7่6 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองชะอม ต าบล

โคกไมล้าย อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลวงั

ดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเกาะแดง ต าบลวงั

ดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นช าโสม ต าบล

กบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นตรอกปลาไหล 

ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,305,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี

 จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแก่ง ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม

 จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลวดับา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้น

สรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนเมอืงปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหาดสะแก ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัล  าดวน ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหวักรด ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม

 จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัหนองหูชา้ง ต าบลหวั

หวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลส า

พนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นขนุศรี ต าบลบุ

พราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลทุ่ง

โพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นคลองตาหมืน่ ต าบลทุ่ง

โพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นประพาส ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหา

โพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,300                        



79 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลเมอืงปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งกะพอ้ ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ

 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัใหม่กวางทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัต

คาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดับา้นโงง้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัต

คาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัวฒันารงัษ ีต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต าบลบุพราหมณ์ 

อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหาดสะแก ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองสบิสอง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัใหม่พรหมสุวรรณ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองคุม้ ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัระเบาะไผ่ ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ

 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมาบเหยีง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ

 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทร์

บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นเขาลูกชา้ง ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้น ก.ม.80 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัประสาธนร์งัสรรค ์ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสระดู่ (บู่บ  ารุงวทิย)์ ต าบลกบนิทร ์อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองอนามยั ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาดตะเคียน) ต าบลลาด

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัใหม่กวางทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นเขาลูกชา้ง ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่งกะพอ้ ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธ ิต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดับา้นโงง้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบางปลารา้ (กมลราษฎรนุ์

กูล) ต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัหนองเกตุ ต าบลโคกไทย 

อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัหลงัถ า้วทิยาคาร ต าบลท่าตูม

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับางคาง ต าบลรอบเมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัทุ่งสบก ต าบลค าโตนด 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลเกาะลอย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัประดษิฐาราม ต าบลหนอง

แสง อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัดงบงั (ดงบงับ ารุงวทิย)์ 

ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกกระเจยีว ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญศรทัธาธรรม 

ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัเนินไมห้อม ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนประชมุเขตศึกษา ต าบลบา้น

สรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลค าโตนด

 อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบางรุ่งโรจน ์ต าบลบางยาง 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัหนองหูชา้ง ต าบลหวัหวา้ 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส ต าบลค าโตนด 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับางเตย ต าบลบางเตย 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัสมัพนัธ ์ต าบลสมัพนัธ ์

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับุพพาราม ต าบลบางกุง้ 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดันพคุณทอง ต าบลหนอง

โพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลแก่ง

ดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาด

ตะเคียน) ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 9 117,900                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบุพราหมณ์ ต าบลบุ

พราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต าบลบาง

กระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัตน้โพธิ์ศรีมหาโพธ ิต าบล

โคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัทะล ุต าบลกรอกสมบูรณ์

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดับา้นพระ ต าบลบา้นพระ 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัใหม่โพธิ์เยน็ ต าบลบางยาง 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัอรญัไพรศรี ต าบลบา้นทาม 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองชะอม ต าบลโคกไม ้

ลาย อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัขอน ต าบลกรอกสมบูรณ์

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดับางเตย ต าบลบางเตย 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นดงกระทงยาม ต าบลดง

กระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัหนองโพรง ต าบลหนองโพรง

 อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัเทพพทิกัษบ์ุญญาราม ต าบล

บางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกกระทอ้น ต าบลลาด

ตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัทุ่งตะลมุพกุ ต าบลโนนหอ้ม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม ต าบล

ประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัเนินสูง ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 35,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นยา่นนางวิง่ ต าบลท่าตูม 

อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเกาะลอย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแหลมไผ่ ต าบลไมเ้ค็ด 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบางขาม ต าบลบางขาม 

อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยเกษยีร ต าบลเนินหอม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัขงิกระชาย ต าบลบุฝ้าย 

อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบลเมอืง

เก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 116,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าอดุม ต าบลนาแขม 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลยา่นรี 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,526,460                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแก่ง

ดนิสอ ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอดุม

บรรพต ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

ส าพนัตา ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสารวนา

ราม ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหาด

สะแก ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประชา

วาส ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ดนิสอ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

พฒันา ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 20 31,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัรี 

ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

มะไฟ ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ศรีวชิยั ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัรตัน

โชติการาม ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพระ

ปรง ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไผ่ 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงับวั

ทอง ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปราสาท ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สองหอ้ง ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุศรี

 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ

พราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

แฝก ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตาหมืน่ ต าบลทุ่งโพธิ์ อ  าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 82 129,560                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปากคลองบางกระดาน ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงบงั ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นเกาะสมอ (สามคัคีวทิยา) ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลศรีมโหสถ ต าบลศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัไชย

มงคล ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองตาม ัน่ ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกระเดยีง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ีจงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,239,700                 

งบลงทนุ 1,239,700                 

ครุภณัฑ์ 1,239,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 285,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ใบ 4 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 525,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2

 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 12 94,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร์

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 59,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 2 

ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 327,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัศรีสวสัดิ์

 ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ดนิสอ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 13 21,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ

พราหมณ์ ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัดนิสอ ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองสบิสอง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บรรหารวทิยา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 75,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 1,801,800                 

งบลงทนุ 1,801,800                 

ครุภณัฑ์ 99,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนร่ม

เกลา้ ปราจนีบุรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 84,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนร่มเกลา้ ปราจนีบุรี ต าบล

บุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนร่มเกลา้ ปราจนีบุรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนร่มเกลา้ ปราจนีบุรี ต าบลบุ

พราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 35,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,702,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,457,800                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนร่มเกลา้

 ปราจนีบุรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนร่มเกลา้ ปราจนีบุรี 

ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนร่มเกลา้ ปราจนีบุรี ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ี แห่ง 1 244,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 14,630,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,229,600                

งบลงทนุ 12,229,600                

ครุภณัฑ์ 487,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 7 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 454,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 7 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ต าบลบา้นพระ 

อ าเภอเมอืงปราจนี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 6 108,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนี เครื่อง 1 18,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,742,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,034,600                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัพรหมประสทิธิ์ 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนมณีเสวตรอปุถมัภ ์

ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 3,528,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปราจนีกลัยาณี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกบนิทรว์ทิยา ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๗ ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัตะเคียนวทิยาคม ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัดาลวทิยาคม ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์ุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชติใจชืน่ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประจนัตราษฎรบ์  ารุง ต าบลประจนัตคาม อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุวรรณวทิยา ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกบนิทรบ์ุรี ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,057,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนศรีมหา

โพธ ิต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 502,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนปราจณิ

ราษฎรอ ารุง ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 555,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนมณี

เสวตรอปุถมัภ ์ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 498,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 500,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนกรอก

สมบูรณ์วทิยาคม ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 498,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนกระทุ่มแพว้วทิยา 

ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 109,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนกระทุ่มแพว้วทิยา ต าบลกระทุ่มแพว้ อ าเภอบา้นสรา้ง แห่ง 1 391,800                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนชติใจชืน่ 

ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกบนิทรบ์ุรี 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกรอก

สมบูรณ์วทิยาคม ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา

 7 ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 9,423,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,435,600                 

งบลงทนุ 1,435,600                 

ครุภณัฑ์ 1,435,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 87,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 87,500                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 22,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั ตวั 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 6,900                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 454,100                   

งบลงทนุ 454,100                   

ครุภณัฑ์ 454,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 232,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 8 224,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 128,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 8 104,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,600                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 5,600                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,073,700                 

งบลงทนุ 6,073,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,073,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,384,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 3,555,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 829,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจนีบุรี 

ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,460,000                 

งบอดุหนุน 1,460,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,460,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนปราจนีกลัยาณี  

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 280,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 280,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 280,000                   

งบด าเนินงาน 280,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 280,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 795,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 795,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 120,000                   

งบด าเนินงาน 120,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 645,000                   

งบด าเนินงาน 645,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 645,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 645,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 82,060,800                
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 70,360,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 70,360,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 46,348,400                

งบอดุหนุน 46,348,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,348,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 46,348,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,128,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,099,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,107,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,335,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 26,677,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 24,012,400                

งบอดุหนุน 24,012,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,012,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 24,012,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,356,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 541,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,060,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,119,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 18,935,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,700,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 6,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางไฟฟ้า  วทิยาลยัการอาชพี

กบนิทรบ์ุรี ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์  วทิยาลยัการอาชพี

กบนิทรบ์ุรี ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการนิวเมติกสแ์ละไฮดรอลกิส ์ 

วทิยาลยัเทคนิคบูรพาปราจนี ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั ชดุ 1 3,000,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,700,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,700,000                 

งบลงทนุ 2,700,000                 

ครุภณัฑ์ 2,700,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัสารพดั

ช่างปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

สารพดัช่างปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,200,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 
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งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัเทคนิค

ปราจนีบุรี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 105,779,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 105,779,900              

โครงการจดัต ัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง 

และวทิยาเขตปราจนีบรุี 105,779,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาเขตปราจนีบรุี 105,779,900              

งบอดุหนุน 105,779,900              

ค่าตอบแทน 570,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 104,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 465,700                      

ค่าใชส้อย 5,357,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 52,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 5,165,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั รายการ 0 741,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 4,423,700                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,825,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,825,000                    

ค่าวสัดุ 11,557,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,713,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 446,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 397,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 37,252,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบการเรียนการสอนทางไกลภาควชิาวศิวกรรม

เครื่องมอืวดัและอเิลก็ทรอนิกส ์  ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี ชดุ 1 809,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้าย   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 1,976,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน 26 จดุ ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 1,690,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมเครื่องทดสอบอเนกประสงค ์  ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,909,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบการผลติอตัโนมตัิในระดบัอตุสาหกรรม   

ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 1,991,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุประลองระบบเครือขา่ย   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางโลหะวทิยา   ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หอ้ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งประลองปฐพกีลศาสตรแ์ละงานคอนกรีต  

 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑจ์ดัระบบสารเคมภีายในคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

  ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 2,137,300                    
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การวเิคราะหท์างเคม ี    ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 494,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมนุ    ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 904,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑว์เิคราะหส์ารออกฤทธิ์ทางชวีภาพระดบัเซลล ์ 

 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุเครื่องมอืส าหรบัควบคุมการไตเตรทแบบ

อตัโนมตัิ    ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็    ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 6 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า ระบบอนิเวริท์เตอร ์   ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 62,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มอารก์อน   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน   ต าบล

เนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี

    ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั  XGA  ขนาด 2500

 ANSI Lumens   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 100 น้ิว ต าบลเนิน

หอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน 54 จดุ ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 1,919,500                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม IBM SPSS AMOS Authorized User 

License   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี โปรแกรม 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพว์ตัถ ุ3 มติิ    ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัสติก๊เกอร ์พรอ้มดว้ยขาต ัง้ส าหรบัรุ่น และโตะ๊

วาง   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งศูนยพ์ฒันาธุรกจิเพือ่อตุสาหกรรม    ต าบล

เนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หอ้ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: จอแสดงภาพส าหรบัครุภณัฑป์ระกอบอาคารเพือ่ช่วย

สนบัสนุนการเรียนรู ้พรอ้มติดต ัง้และเดนิสายสญัญาณ ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 6 2,580,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ควบคุมจอแสดงภาพ พรอ้มติดต ัง้และเดนิ

สายสญัญาณ   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 6 173,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการเชือ่มต่อการแสดงภาพส าหรบั

ครุภณัฑส์ือ่และประกอบอาคารเพือ่ช่วยสนบัสนุนการเรียนรู ้  ต าบลเนิน

หอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 6 270,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุส าหรบัจดัเกบ็อปุกรณ์   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 6 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศควบคุมอณุหภูมแิละความชื้นหอ้งแม่

ขา่ย ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้บนดนิพอี ีทรงต ัง้ ขนาด 5000 ลติร พรอ้มติดต ัง้

   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ถงั 2 234,000                      



94 / 109

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03250000 จงัหวดัปราจนีบรุี

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้แรงดนัสูงรองรบัอตัราการไหล มากกวา่ 600 ลติร/

นาท ีพรอ้มติดต ัง้   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 5 290,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุมอเตอรค์วบคุมความเร็วชดุรางเลือ่น   ต าบลเนินหอม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิงานและหอ้งประชมุ   ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 4 395,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการศูนยว์จิยัยางพารา   ต าบลเนิน

หอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 3 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพรอ้มระบบก าจดัไอสารเคม ีขนาด 1.2 x 0.9 x

 2.35 เมตร   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างลา้งและอปุกรณ์ปฏบิตัิการ   ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1   

ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1   ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการชวีวทิยา   ต าบลเนินหอม อ าเภอ

เมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเคม ี  ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,452,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกระบวนการ   ต าบลเนินหอม 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 1,276,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการวศิวกรรมเครื่องมอืวดัและ

บริการวจิยั ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 18,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,862,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียน คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ

อตุสาหกรรม ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มบ ารุงระบบปรบัอากาศหอ้งพวงครามและหอ้ง

พวงแสด ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่และสรา้งลานทดสอบการชน ต าบลเนิน

หอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 2,412,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารปฏบิตัิการไฟฟ้าและอาคาร

ปฏบิตัิการ CDM ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 2,750,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,048,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ

อตุสาหกรรม ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมประตูหนา้ต่างอาคารคณะอตุสาหกรรม

เกษตร ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 158,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าอาคารศูนยว์จิยัเกษตรแปรรูป  ต าบลเนินหอม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 4,419,900                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 12,856,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางขึ้นลงเครื่องบนิ ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี งาน 1 12,856,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 450,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าสมาชกิ SAP รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าสมาชกิสภาวชิาการอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายการ 0 10,000                        
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รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ oracle รายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ moon soon sim รายการ 0 270,000                      

กระทรวงสาธารณสขุ 117,362,500               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 117,362,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 111,482,800              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,781,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,781,000                 

งบลงทนุ 6,781,000                 

ครุภณัฑ์ 6,781,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,781,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง 

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี

 จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัท่าชา้ง ต าบลวงัท่าชา้ง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองรัง้ ต าบลกรอก

สมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองรัง้ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคลองรัง้ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองรัง้ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศาลานเรศวร ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาด ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาด ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์ ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอ

ศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงขี้เหลก็ ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงพระราม ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงพระราม ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทรบ์ุรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ โรงง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 75,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 905,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 905,000                   

งบลงทนุ 905,000                   

ครุภณัฑ์ 905,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 205,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฟงัเสยีงหวัใจและปอด ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี

 จงัหวดัปราจนีบุรี ตวั 1 205,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยความถีสู่ง ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพออกจอจากกลอ้งส่องตรวจ 

(Rigid Telescope) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

เจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 250,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 73,870,300                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 73,870,300                

งบลงทนุ 73,870,300                

ครุภณัฑ์ 12,545,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด ์

โรงพยาบาลนาด ีต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,195,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศูนยก์ลางการรกัษาทางไกลและติดตามสญัญาณ

ชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อระบบ

ศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลศรี

มหาโพธ ิต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 550,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล

ประจนัตคาม ต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลบา้น

สรา้ง ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลบา้นสรา้ง ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญานชพีพรอ้มเครื่องกระตุกหวัใจใน

รถพยาบาลเพือ่เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรกัษาทางไกล โรงพยาบาล

ศรีมโหสถ ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาล

เจา้พระยาอภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ชดุ 1 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบลกบนิทร์

 อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ตู ้ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,325,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,548,200                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนิต (80 หอ้ง) เป็นอาคาร 

คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจา้พระยา

อภยัภูเบศร ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 13,150,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 7 ชัน้ 96 หอ้ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบล

กบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 19,398,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,777,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบลกบนิทร ์อ าเภอ

กบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 18,044,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารคลอด ผ่าตดั และพกัผูป่้วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร

 ต าบลท่างาม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 10,732,300                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 29,926,500                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 29,926,500                

งบลงทนุ 29,926,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,926,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,926,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ่อบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลกบนิทรบ์ุรี ต าบล

กบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ระบบ 1 29,926,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,879,700                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 2,186,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 2,186,000                 

งบลงทนุ 2,186,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,186,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,186,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยั

ภูเบศร จงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั หลงั 1 2,186,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,693,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,693,700                 
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งบลงทนุ 3,693,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,693,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,479,200                    

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

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ปราจนีบุรี ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 2,479,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,214,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจนีบุรี

 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 1 1,214,500                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 174,219,000               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,136,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,136,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,586,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,586,000                 

งบอดุหนุน 3,586,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,586,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาวงศ ์ต าบลยา่นรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันูประสาทวราวาส ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนาวรตันาราม ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญเกดิ ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากแพรก ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหาดนางแกว้ ต าบลหาดนางแกว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกมะกอก ต าบลดงขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงพระราม ต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทวบุตร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาปรือ ต าบลเนินหอม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินดนิแดง ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะเคียนทอง ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคุม้ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุฝ้าย ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม อ าเภอปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะแกว้สถาวร ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองดนิแดง ต าบลแก่งดนิสอ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุมพฤกษาราม ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรีร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระมะเขอื ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเกตุ ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดับางกระเบา ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัแกว้พจิติร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วดั 1 330,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 550,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 550,000                   

งบอดุหนุน 550,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 550,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัแกว้

ฟ้ารงัษ ีต าบลประจนัตคาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 550,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 170,083,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 170,083,000              

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 170,083,000              

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 170,083,000              

งบลงทนุ 170,083,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,083,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 170,083,000                 

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุสูง) สภ.กบนิทรบ์ุรี 

ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 28,593,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) พรอ้ม

ส่วนประกอบ สภ.วงัขอนแดง ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 44,085,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) พรอ้ม

ส่วนประกอบ ของ สภ.ศรีมหาโพธ ิต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดั หลงั 1 37,947,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) พรอ้ม

ส่วนประกอบ สภ.ระเบาะไผ่ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี หลงั 1 29,814,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) พรอ้ม

ส่วนประกอบ สภ.สระบวั ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดั หลงั 1 29,644,000                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปราจนีบุรี ต าบลไมเ้ค็ด

 อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัปราจนีบุรี    ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 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 าจงัหวดัปราจนีบุรี  ต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 147,830,500               

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 145,365,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 145,365,500              

โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ 141,141,000              

ปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ 141,141,000              

งบลงทนุ 141,141,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,141,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,111,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จดัหาและติดต ัง้ระบบอาณตัิ

สญัญาณเสน้ทางสายตะวนัออก  ช่วงสถานีโยทะกา ถงึสถานีคลองลกึ    สายทาง 1 137,111,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคาพรอ้มควบคุมงานก่อสรา้ง

เสน้ทางสายตะวนัออก ช่วง  สถานีโยทะกา ถงึสถานีคลองลกึ   จงัหวดั รายการ 1 4,030,000                    

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 4,224,500                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 4,224,500                 

งบลงทนุ 4,224,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดั แห่ง 1 4,224,500                    

การประปาส่วนภูมภิาค 2,465,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,465,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 2,465,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,465,000                 

งบลงทนุ 2,465,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,465,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,465,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองเอีย่น - บา้นวงั

หา้ง ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนสุวรรณศรเก่าและบา้น

โคกสูง ต าบลกบนิทร ์อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 715,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นนาแขม (หนองเอีย่น) 

ต าบลนาแขม อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 650,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 312,126,400               

จงัหวดัปราจนีบรุี 240,656,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 240,656,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 22,557,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 12,217,000                

งบลงทนุ 12,217,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,217,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสวนสาธารณะปราจนีวนารมย ์ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,217,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาไฟฟ้าแสงสวา่งชนิดเสาเดี่ยว กิ่งเสาสูง 9.00 

เมตร ริมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายแยกถนนลาดยางเสน้ทางไปบา้นชะอม

 หมู่ 1 ต าบลส าพนัตา อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี ตน้ 44 2,217,000                    

พฒันาคุณภาพชวีติ สงัคม และการศึกษา 1,340,000                 

งบด าเนินงาน 1,340,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 146,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 884,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 884,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 57,000                        

รายการระดบัที2่:  ติดตามดูแลความกา้วหนา้การพฒันาคุณภาพชวีติ 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 252,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 252,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 26,954,200                

พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,754,200                 

งบด าเนินงาน 3,754,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,754,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,719,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,719,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 811,200                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลทางวชิาการทรพัยากรน า้ และการ 0 811,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 525,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 525,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 361,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 30,000                        

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 23,200,000                

งบลงทนุ 23,200,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,200,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มเรียงหนิใหญ่

ป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี บริเวณวดัเลยีบ ต าบลท่างาม 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี วดับา้นสรา้ง 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ)  ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปราจนีบุรี บา้นหนองสงวน หมู่ที่

 9  ความยาว 170.00 เมตร ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 17,000,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 3,096,800                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและอาชญากรรม 3,096,800                 

งบด าเนินงาน 3,096,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,096,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,188,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,188,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 79,900                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 109,605,300              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 19,890,000                

งบลงทนุ 19,890,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,890,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,890,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง ผวิจราจรแอสฟลัตค์อนกรีต หนา 

5.00 เซนติเมตร ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร 

ระยะทาง ยาว 3.50 กโิลเมตร  จงัหวดัปราจนีบุรี สายทาง 1 19,890,000                   

ส่งเสริมสถานประกอบการและนวตักรรมสู่อตุสาหกรรมสเีขยีว 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมสถานประกอบการและนวตักรรมสู่

อตุสาหกรรมสเีขยีว 0 5,000,000                    

ปรบัปรุงและพฒันาเสน้ทางเพือ่คมนาคม และขนส่งผลผลติการเกษตร 84,715,300                

งบลงทนุ 84,715,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,715,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,596,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองบางกระจ่า 

หมู่ที่ 11 ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี  ขนาดผวิจราจร 

7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พรอ้มหนิเรียงป้องกนัการกดัเซาะหนา 0.30 แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากหมู่ที่ 10 - สะพาน

ขา้มแควพระปรง ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบนิทรบ์ุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี  ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 6,600.00 ตารางเมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 2  ต าบล

กระทุ่มแพว้ –  หมู่ที่ 5 ต าบลบางปลารา้ อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี

ผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ความยาว 2,600.00 เมตร  

พื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 10,400.00 ตารางเมตร แห่ง 1 6,274,800                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบลบาง

บริบูรณ์ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,400.00 ตารางเมตร แห่ง 1 3,059,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนางอุม้ ชูสลบั 

สุดเขตบา้นหอยถงึต าบลหนองแสง ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัตคาม 

จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายสนัดนั หมุ่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ต าบล

เขาไมแ้กว้ อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง  6.00 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1.00 เมตร  ระยะทาง  0.380 กโิลเมตร แห่ง 1 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายชยัศกัดิ์ 

ทรพัยป์ระเสริฐ ถงึบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี 

จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 แห่ง 1 2,921,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีตสายนามูล - บา้นเนิน

แดง หมู่ที่ 2 ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง

 6.00 เมตร ยาว 1.040 กโิลเมตร แห่ง 1 1,975,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายขา้งวดับางตน้จกิ หมู่

ที่ 9 ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจรกวา้ง 3.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 700.00 เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,450.00 แห่ง 1 2,213,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงั หมู่ที่ 7-9 ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมอืง

ปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

 สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร แห่ง 1 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขา้งนานายปิยะ - แยก

บา้นนายสมวงษ ์หมู่ที่ 2 ถงึ หมู่ที่ 3 ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอศรีมโหสถ 

จงัหวดัปราจนีบุรี เสริมลูกรงักวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.46 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000.00 ตาราง

เมตร ลงลูกรงัไหลท่างกวา้ง ขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร แห่ง 1 8,721,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนางดารา ตนั

เสถยีร ต าบลโนนหอ้ม  อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 785,000                      

รายการระดบัที1่: ปูผวิแอสฟลัทค์อนกรีตถนนสายปากต าหรุ – คลองหวัเสอื

  หมู่ที่ 6 ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 5.00  เซนติเมตร ความยาว 1,200.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ย แห่ง 1 1,636,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายหนา้โรงเรียนวดัประสาธนร์งัสรรค ์

จากที่นายมงคล เพช็รก าจดั ถงึหนา้บา้นนายวเิชยีร  อนิทะเว หมู่ที่ 4 ต าบล

โนนหอ้ม อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร

 ยาว 300.00 เมตร สูง 1.50 เมตร แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงพื้นผวิจราจรพรอ้มปูยางแอสฟลัต์

คอนกรีต สายแยกถนนชมะนนัทน ์สาย 3290 แยกเทศบาลฯ ซอย 18 

ต าบลนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ยาวรวม 4,485.00  เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร (หรือมพีื้นผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 26,910.00 ตาราง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายใน (หนา้บา้นผูใ้หญ่

หมู่ที่ 1 ต าบลคูล้  าพนั) ถงึ ประตูน า้ หมู่ที่ 1 ต าบลคูล้  าพนั อ าเภอศรีมโหสถ

 จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

 พรอ้มเสริมลูกรงักวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.46 

เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร แห่ง 1 2,907,900                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย อบต.เก่า - สุดเขต

ไผ่ชะเลอืด(บางปลารา้) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 ถงึหมู่ที่ 4 ต าบลไผ่ชะเลอืด อ าเภอ

ศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบุรี  เสริมลูกรงักวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 

2,500.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

12,500.00 ตารางเมตร ลงลูกรงัไหลท่างกวา้ง ขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.20 แห่ง 1 6,083,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัตค์อนกรีต สายคนัก ัน้น า้บาง

บริบูรณ์ ม.2-ม.3 ต าบลบางบริบูรณ์  อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรี  กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,000 แห่ง 1 6,238,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 20,119,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบางอเีริ้งถงึ

เทศบาลโคกมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร แห่ง 1 2,807,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟลัตค์อนกรีต สายดงบงั

 - บา้นตม หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี  

ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 1.200 กโิลเมตร แห่ง 1 1,352,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายสุวรรณศรถงึบา้นไผ่ หมู่ที่ 2,5,6

 ต าบลหนองแสง อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง 6.00  

เมตร ยาว 6.331 กโิลเมตร แห่ง 1 15,960,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 57,651,500                

ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้เพือ่เกษตรกรรม 43,457,200                

งบลงทนุ 43,457,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,457,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,907,200                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบุ่งกดุคลา้ หมู่ 4 บา้นแกง้ ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ ลกึ 

4.00 เมตร ต าบลส าพนัตา  อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 5,036,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ต าบลกบนิทร ์

อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้งเฉลีย่  20.00 เมตร ทอ้งกวา้งเฉลีย่

 6.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 450.00 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้หนองแซงสาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 18 ต าบลโพธิ์

งาม อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง 40.00 เมตร ยาว 

217.00 เมตร ลกึ 6.00 เมตร แห่ง 1 2,430,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระหนองนาช า บา้นบุสูง ต าบลนาด ีอ าเภอนาด ี

จงัหวดัปราจนีบุรี กวา้ง 90.00  เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึ 6.00 เมตร แห่ง 1 2,962,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้ หมู่ที่ 2 ต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม 

จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง 70.00 เมตร ยาว 957.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร หรือปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,195.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 914,000                      

รายการระดบัที1่:  ขดุลอกสระน า้พระฤาษ ีหมู่ที่ 5  ต าบลเกาะลอย อ าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาดกวา้ง 30.00  เมตรยาว 50.00  เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้หนองสาเดมิ (หนองสระสมงิ) อ าเภอนาด ี

จงัหวดัปราจนีบุรี  กวา้ง 80.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลกึจากเดมิเฉลีย่ 

3.64 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,740.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 564,900                      

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 29,550,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้คลองสรรพยา ม.5/บา้นหาดสะแก 

ต าบลบางบริบูรณ์ อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ขนาด 2.00x2.00

 เมตร จ านวน 2 ช่องพรอ้มเครื่องกวา้นแบบมอืหมนุพรอ้มบานระบาย แห่ง 1 9,550,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้บา้นวงัอา้ยป่อง 1 พรอ้มติดต ัง้ 

บานระบายเพือ่ปิดเปิด ต าบลแก่งดนิสอ  อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 20,000,000                   
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พฒันาสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑช์มุชน 7,015,000                 

งบด าเนินงาน 7,015,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,015,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,410,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,533,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาผลติภณัฑแ์ละออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ ์OTOP จดัแสดงและ

ประกวดผลติภณัฑ ์และจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ครัง้ 1 4,283,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้มหกรรม

เครือขา่ยสนิคา้ผูผ้ลติพบผูบ้ริโภค ครัง้ 1 500,000                      

ส่งเสริมการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 7,179,300                 

งบด าเนินงาน 7,179,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,179,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 921,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,452,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,452,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,584,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายขอ้มูลโรงเรียนภูฒปิญัญา 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

และนิทรรศการ เชดิชูเกยีรติ คร ัง้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 105,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 105,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 51,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 64,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 20,792,100                

พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 13,590,000                

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาสือ่ขอ้มูลแหลง่ท่องเที่ยว ผ่าน

เทคโนโลยบีารโ์คด้ 2 มติิ (QR Code) 0 2,100,000                    

งบลงทนุ 11,490,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,490,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,490,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1,400.00 เมตร ต าบลสะพานหนิ   อ าเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุรี แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ทางโครงการพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยว

 อ่างเกบ็น า้หว้ยไมป้ลอ้ง อ าเภอเมอืงปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ผวิจราจร

แอสฟลัติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผวิจารจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1.500 กโิลเมตร แห่ง 1 7,290,000                    

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วดว้ยอตัลกัษณ์และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 3,250,000                 

งบด าเนินงาน 3,250,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 3,250,000                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วนัสม้โอ

หวานและของดศีรีมโหสถ ครัง้ที่ 4 ประจ าปี 2562 ครัง้ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมจดังานเทศกาลมาฆปูรมศีรีปราจนี

ประจ าปี (ปี 2562/ครัง้ที่ 33) จงัหวดัปราจนีบุรี คร ัง้ 1 3,000,000                    

ส่งเสริมกจิกรรมและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 3,715,300                 

งบด าเนินงาน 3,715,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,715,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 104,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,009,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,009,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 2 2,520,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสปอรต์โทรทศันแ์ละเผยแพร่สารสารคดี

กจิกรรมการท่องเที่ยวของจงัหวดัปราจนีบุรี รายการ 2 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว ดูแล บ ารุงรกัษา และ

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 0 1,080,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 80,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 80,900                        

พฒันาและส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทย 236,800                   

งบด าเนินงาน 236,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 62,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,200                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารแบบพมิพต์น้แบบส าหรบั 0 11,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 105,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 105,600                      

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 71,469,500                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 71,469,500                

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 53,043,800                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและควบคุมรกัษามาตรฐานผลไมป้ลอดภยั 46,139,800                

งบด าเนินงาน 5,139,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,139,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร และ

เจรจรจบัคู่ธุรกจิ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 104,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 36,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 67,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,700                         

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

งบลงทนุ 41,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 41,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้บา้นตาลหกตน้ หมู่ที่ 9 บา้นตาล

หกตน้ ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี พรอ้มเกยีร์

มอเตอรไ์ฟฟ้า ชนิดบานตรง ขนาดบานระบาย กวา้ง 6.00 เมตร สูง 4.50 

เมตร พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส แห่ง 1 33,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้คลองจาน หมู่ 6 ต าบลประจนัตคาม

 อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรี ท่อระบายน า้ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร

 สูง 2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง พรอ้มเครื่องกวา้นบานระบายแบบมอืหมนุ แห่ง 1 7,500,000                    

พฒันาเมอืงสมนุไพรกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 6,904,000                 

งบด าเนินงาน 6,904,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,904,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 741,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,946,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมภูมปิญัญาสุขภาพอาเซยีน 0 3,665,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ 0 439,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหแ์ละตรวจรบัรองมาตรฐาน 0 842,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,216,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,216,300                    

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 7,600,000                 

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 7,600,000                 

งบด าเนินงาน 7,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,360,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ

วฒันธรรมกลุม่จงัหวดั 0 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 59,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 59,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 44,200                        

โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติ 10,825,700                

พฒันาทรพัยากรมนุษยท์กุช่วงวยั 5,825,700                 

งบด าเนินงาน 5,825,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,825,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,610,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืดา้นแรงงาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,378,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,378,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 87,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 950,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


