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รวมทัง้สิ้น 5,382,134,847            

จงัหวดัสระแกว้ 5,382,134,847            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 65,833,600                

กองทพัอากาศ 8,405,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 8,405,700                 

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 8,405,700                 

การเตรียมและใชก้ าลงั 7,900,000                 

งบลงทนุ 7,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,900,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 7,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ฝูงบนิ 206 (วฒันานคร) 

ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ งาน 0 7,900,000                    

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 505,700                   

งบลงทนุ 505,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 505,700                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 505,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 505,700                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบประปาและติดต ัง้ระบบกรองน า้ดบิ 

สร.ขจ. ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ งาน 0 505,700                      

กองบญัชาการกองทพัไทย 57,427,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 57,427,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 57,427,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 19,482,300                

งบลงทนุ 19,482,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,482,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,482,300                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 2.4 1,288,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 1.93 1,025,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 3.15 1,989,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 3.31 1,777,400                    

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทบัพริก อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 3.58 1,922,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 1.51 810,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทบัพริก อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 2.95 1,584,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลท่า

ขา้ม อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 2.44 6,525,900                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ กม. 0.98 2,558,600                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 37,945,600                

งบลงทนุ 37,945,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,945,600                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,089,200                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ

 จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลทบัพริก อ าเภออรญัประเทศ

 จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,163,500                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 248,300                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,856,400                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,257,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 2,075,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ แห่ง 1 3,624,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 4,307,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 4,578,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 2,095,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 4,590,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,448,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,304,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,625,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,949,100                    

กระทรวงกำรคลงั 384,103,600               

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 1,288,000                 
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งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

กรมศุลกากร 382,815,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 378,915,600              

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 378,915,600              

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 378,915,600              

งบลงทนุ 378,915,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 378,915,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 378,915,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรอรญัประเทศพรอ้มสิง่ปลูก

สรา้งประกอบ (บา้นป่าไร่) ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 378,915,600                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 3,900,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,900,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ครุภณัฑ์ 3,900,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง X-Ray กระเป๋าสมัภาระติดตวัผูโ้ดยสาร พรอ้ม

อปุกรณ์   ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 3,900,000                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 6,000,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 6,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,000,000                 

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 6,000,000                 

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 10,139,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 681,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         
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โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 15,000                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 15,000                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ตู ้ 1 15,000                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,246,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,246,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,246,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,246,000                 

งบลงทนุ 1,246,000                 

ครุภณัฑ์ 1,246,000                    

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 นิคมสรา้งตนเองคลองน า้ใส จงัหวดัสระแกว้

 ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 398,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 25 

แรงมา้ นิคมสรา้งตนเองคลองน า้ใส จงัหวดัสระแกว้  ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 398,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 8,212,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 8,212,100                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 8,212,100                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 8,212,100                 

งบลงทนุ 8,212,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,212,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,212,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัเจา้หนา้ที่ 3 ชัน้ 12 ครอบครวั พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสระแกว้ ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 8,212,100                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 529,015,300               

กรมชลประทาน 487,647,700              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 173,045,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 173,045,000              
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ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 173,045,000              

งบลงทนุ 173,045,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,045,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 172,045,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 172,045,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 400 มม. อ่าง

เกบ็น า้คลองสามสบิ กม.16+647 - กม. 16+672 (ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกร) ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ อ่างเกบ็น า้คลองสามสบิ 

(ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอปุกรณ์ท่อส่งน า้ อ่างเกบ็น า้คลองสามสบิ  (ตาม

ขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ อ่างเกบ็น า้ช่องกล า่ลา่ง 

กม. 0+000 - กม. 2+000 (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลหนองมากฝ้าย

 อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ คลองส่งน า่สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย อ่างเกบ็น า้พระปรง (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ คลองส่งน า่สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย อ่างเกบ็น า้คลองเกลอื (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลหนองหมาก

ฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย อ่างเกบ็น า้เขารงั (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลผ่านศึก อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ คลองส่งน า้สายใหญ่ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยยาง (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: จา้งเหมาขดุลอกตะกอนดนิคูน า้ คลองส่งน า้สายใหญ่ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยตะเคียน (ตามขอ้เสนอของเกษตรกร) ต าบลโคคลาน อ าเภอตา

พระยา จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 150,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 275,017,700              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 17,758,400                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 17,758,400                

งบลงทนุ 17,758,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,758,400                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,758,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 17,758,400                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนและอาคารควบคุมน า้ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้

ช่องกล า่ลา่ง โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยชนั  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้เขาตางอ๊ก  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูน า้ 10 สาย อ่างเกบ็น า้พระปรง  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้คลองหมากนดั

  โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยตะเคียน  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 998,400                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้คลอง

พนัโป้  โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ และรางระบายน า้ทา้ยเขือ่นอ่างเกบ็

น า้ช่องกล า่ลา่ง  โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลหนองมากฝ้าย 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้พระ

ปรง (กม.8+431ถงึ9+431)  โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลช่องกุ่ม 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้คลองทราย  

โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้ช่องกล า่บน  

โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดเขือ่น อ่างเกบ็น า้ท่ากระบาก  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดเขือ่น อ่างเกบ็น า้คลองเกลอื  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้คลองสามสบิ  

โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลช่อมกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 1,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 257,259,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: อาคารอดัน า้บา้นหนองคุม้ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขา

ฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 20,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 237,259,300              

งบลงทนุ 237,259,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 237,259,300                 

ค่าที่ดนิ 71,590,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 71,590,300                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 150,669,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ  ความจ ุ2.09 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้แซรอ์อ  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั รายการ 0 74,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ระบบส่งน า้ฝัง่ขวา โครงการระบบ

ส่งน า้คลองพระสะทงึ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 685,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝัง่ขวา โครงการระบบส่งน า้คลองพระสะทงึ  

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 75,984,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้แซรอ์อ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 15,000,000                   



7 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,000,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 35,000,000                

บริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นทีภ่าคตะวนัออก 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นสระหลวง 1 ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,585,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,585,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,585,000                 

งบลงทนุ 4,585,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,585,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 577,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 577,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

สระแกว้ ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 577,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,608,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

สระแกว้ ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 3,291,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานสระแกว้ ต าบล

ช่อมกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 317,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้คลองพนัโป้ โครงการ

ชลประทานสระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 0 400,000                      

กรมประมง 279,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 279,600                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 279,600                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 279,600                   

งบลงทนุ 279,600                   

ครุภณัฑ์ 279,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 279,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลหนอง

ตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 3 134,400                      

กรมปศุสตัว ์ 5,672,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   
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การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัสระแกว้ ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,025,800                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,025,800                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 1,025,800                 

งบลงทนุ 1,025,800                 

ครุภณัฑ์ 1,025,800                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลอรญัประเทศ

 อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 260,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 765,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงร่อนขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 มลิลเิมตร 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิติอล 

ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ต าบลอรญั

ประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัไฟฟ้า ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้สง UV ส าหรบัแผ่นทแีอลซ ีต าบลอรญัประเทศ 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามชื้น (Moisture analyzer) ต าบล

อรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านผลชดุทดสอบส าเร็จรูปแบบรวดเร็วในรูปแบบ 

cassette ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอณุหภูม ิ(Digital Thermometer) ต าบล

อรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย ต าบลอรญั

ประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Homogenizer ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 99,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,506,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 4,506,400                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,867,400                 

งบลงทนุ 1,867,400                 

ครุภณัฑ์ 1,867,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

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 าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั คนั 1 848,000                      
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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 าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลวงัสมบูรณ์ 

อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ 

จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลวงั

สมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 2 40,000                        

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 1,175,000                 

งบลงทนุ 1,175,000                 

ครุภณัฑ์ 1,175,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 1,100,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบฉีดมูลสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลติร ต าบล

คลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 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 ลอ้แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 20,290,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,946,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 4,946,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 4,776,000                 

งบลงทนุ 4,776,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,776,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,776,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 2400000 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 800000 816,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 100 170,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,344,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 12,460,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 12,460,000                

งบลงทนุ 12,460,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,460,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,460,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 43 765,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 77 1,370,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 62 1,103,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 53 943,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซบัมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 51 907,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ บ่อ 11 195,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,884,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,884,000                 

งบลงทนุ 2,884,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,884,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,884,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นคลองทราย หมู่ 8 ต าบลหนองตะเคียน

บอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นน าเจริญ หมู่ 12 ต าบลคลอง

หนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 959,000                      

กรมวชิาการเกษตร 616,500                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 616,500                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 616,500                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 616,500                   

งบลงทนุ 616,500                   

ครุภณัฑ์ 280,000                      



12 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 280,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 280,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 336,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 336,500                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนต ์ขนาด 180 ตารางเมตร ต าบลบา้นใหม่

หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 336,500                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 500,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภออรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,211,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 787,500                   

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 787,500                   

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 787,500                   

งบอดุหนุน 787,500                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 787,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมวงัสมบูรณ์ จ ากดั ต าบลวงัน า้

เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ในการจดัหารถแทรกเตอรพ์รอ้ม

เครื่องตดัและสบัพชือาหารสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 72 แรงมา้ คนั 1 787,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 124,200                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 124,200                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 124,200                   

งบอดุหนุน 124,200                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 124,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรคลองน า้เขยีว จ ากดั ต าบล

ท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เพือ่สนบัสนุนการจดัหา

อปุกรณ์การผลติ การตลาด และการแปรรูป แห่ง 1 124,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 300,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 300,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 191,000                   

งบลงทนุ 191,000                   

ครุภณัฑ์ 191,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 191,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ต ัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี นิคมสหกรณ์สระแกว้ 

ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 141,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 50,000                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 109,000                   

งบลงทนุ 109,000                   

ครุภณัฑ์ 109,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 12,797,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 887,600                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 887,600                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 44,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 11,910,000                

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 11,910,000                

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 11,910,000                

งบลงทนุ 11,910,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,910,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,250,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระเกบ็น า้สาธารณะ บา้นโพธิ์ทอง หมู่ 10 ต าบล

หนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: สระสาธารณะ บา้นโนนหมากมุ่น แห่งที่ 1 ต าบลโนน

หมากหมุ่น อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระสาธารณะ บา้นโนนหมากมุ่น แห่งที่ 2 ต าบลโนน

หมากหมุ่น อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: สระสาธารณะ แห่งที่ 1 บา้นโพธิ์ทอง หมู่ 10 ต าบลหนอง

แวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,780,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระสาธารณะ บา้นหนองมะอ ึต าบลโนนหมากเค็ง

 อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระสาธารณะ แห่งที่ 2 บา้นหนองมะอ ึต าบลโนน

หมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 880,000                      

รายการระดบัที1่: ลานรวบรวมผลผลติ แปลง No.2879 ต าบลหนองม่วง 

อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 880,000                      

กระทรวงคมนำคม 2,302,572,100            

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

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 านกังานขนส่งจงัหวดัสระแกว้ ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,466,910,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 877,180,000              

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 877,180,000              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 877,180,000              

งบลงทนุ 877,180,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 877,180,000                 

ค่าที่ดนิ 36,180,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สายอรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา 

(บ.หนองเอีย่น - สตึงบท) จ.สระแกว้ รายการ 1 36,180,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 841,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนอง

เอีย่น - สตึงบท) จ.สระแกว้ กม. 4.714 155,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.อรญัประเทศ - อ.โคกสูง จ.สระแกว้ กม. 19.964 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนอง

เอีย่น - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข กม. 10.5 414,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนอง

เอีย่น - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

หมายเลข 3586 ตอน 1 จ.สระแกว้ กม. 10.5 207,000,000                 
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รายการระดบัที2่: สาย อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนอง

เอีย่น - สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

หมายเลข 3586 ตอน 2 จ.สระแกว้ กม. 14.711 207,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงอรญัประเทศ จ.สระแกว้ กม. 4.4 72,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 381,750,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 50,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจกิ - อรญัประเทศ 

(เขตแดนไทย / กมัพูชา ) จ. สระแกว้ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวญั - เขามะกา จ. แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 329,540,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 3,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,800,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงขา่ยทาง

หลวงเชือ่มโยงจดุผ่านแดนที่บา้นหนองเอีย่น-สตึงบท จ.สระแกว้ โครงการ 1 3,800,000                    

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 325,740,000              

งบลงทนุ 325,740,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 325,740,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 325,740,000                 

รายการระดบัที1่: สายจนัทบุรี - สระแกว้ ตอน บ.เขาแหลม- อ.วงัน า้เยน็ จ. กม. 16.5 325,740,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 2,210,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 2,210,000                 

งบลงทนุ 2,210,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจกิ จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจกิ - อรญัประเทศ 

(เขตแดนไทย/กมัพูชา) จ.สระแกว้ แห่ง 3 1,210,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 203,630,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 187,710,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 184,310,000              

งบลงทนุ 184,310,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,310,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 184,310,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสระแกว้ กม. 901 58,310,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอน แสนสุข - จารยจู์ จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทบัพริก - เขาตางอ๊ก จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจกิ - อรญัประเทศ (เขต

แดนไทย/กมัพูชา)  จ.สระแกว้ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทบัทมิสยาม05- วฒันา

นคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วฒันานคร - โคคลาน 

ตอน 2 จ.สระแกว้ แห่ง 1 11,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แกว้เพชรพลอย - ช่อง

ตะโก ตอน 2 จ.สระแกว้ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน -  ทุ่งกบนิทร ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจกิ ตอน 1 แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แกว้เพชรพลอย - ช่อง

ตะโก ตอน 1 จ.สระแกว้ แห่ง 1 20,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 3,400,000                 

งบลงทนุ 3,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัวฒันานคร (ขาออก) แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัวฒันานคร (ขาออก) จ.สระแกว้ แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

วฒันานคร (ขาออก) จ.สระแกว้ แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 15,920,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 15,920,000                

งบลงทนุ 15,920,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,920,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,920,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ทุ่งกบนิทร ์- ไผ่ลอ้ม 

จ. สระแกว้ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจกิ - อรญัประเทศ 

(เขตแดนไทย/กมัพูชา) จ. สระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจกิ ตอน

 6 จ. สระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าขา้ม - โนนสาวเอ ้ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทบัทมิสยาม05 - 

วฒันานคร ตอน 4  จ. สระแกว้ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแกว้ - แซรอ์อ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรญัประเทศ - แกว้

เพชรพลอย ตอน 3  จ. สระแกว้ แห่ง 1 1,980,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

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 834,291,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 51,001,000                

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 51,001,000                

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 51,001,000                

งบลงทนุ 51,001,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,001,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 51,001,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ.นางาม อ.อรญั

ประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ กม. 4.9 51,001,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 183,860,100              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 13,533,100                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 13,533,100                

งบลงทนุ 13,533,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,533,100                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,533,100                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองพระปรง อ.เมอืง จ.สระแกว้ ม. 100 13,533,100                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 143,327,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 143,327,000              

งบลงทนุ 143,327,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,327,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 143,327,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ. กม. 3.96 25,067,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สก.2031 - บ.ลงุพลู อ.เมอืง จ.สระแกว้ กม. 2.8 18,763,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองพรหมโหด อ.วฒันานคร จ. กม. 2.365 14,976,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองอเีลศิ อ.เมอืง จ.สระแกว้ กม. 1.95 12,871,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.348 - บ.คลองตะเคียน อ.โคกสูง จ. กม. 2.275 14,674,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สก.4033 - บ.ทบัใหม่ อ.วฒันานคร จ. กม. 1.8 13,005,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.317 - บ.สีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ กม. 2.175 14,029,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ซบัสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ ์จ. กม. 2.26 15,224,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บ่อลูกรงั อ.วงัน า้เยน็ จ.สระแกว้ กม. 0.83 5,478,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองขี้เหลก็ อ.วงัน า้เยน็ จ. กม. 1.4 9,240,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สก.3045 แยก

ทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เยน็, คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 27,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 50,000,000                

 พฒันาเสน้ทางส่งเสริมการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออก 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 

3076 - ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ กม. 6.25 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 

3395 - ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ กม. 4 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 427,788,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 74,997,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 70,712,800                

งบลงทนุ 70,712,800                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,712,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 70,712,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายภายใน บ.ทบัทมิสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ กม. 4.325 41,536,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายภายใน บ.ทบัทมิสยาม 03 (ตอนที่ 2) อ.ตาพระ

ยา จ.สระแกว้ กม. 10.675 29,176,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,214,000                 

งบลงทนุ 4,214,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,214,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,214,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยขมุปูน อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ ม. 30 4,214,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 306,354,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 306,354,000              

งบลงทนุ 306,354,000              

ครุภณัฑ์ 21,514,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,074,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 1,280,000                    

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 15,790,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 284,840,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 284,840,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,950,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นทุ่งกบนิทร ์อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นหนองใหญ่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นหนัทราย อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 สีแ่ยกบุกระสงัข ์อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 348

 - บา้นทบัเซยีม อ.ตาพระยา, โคกสูง จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท สก.

2017 - บา้นตุ่น อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.

4033 - บา้นทบัใหม่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เยน็, คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348

 - อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348

 - บา้นนางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นโคกขา้วเหนียว อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304

 - บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3083 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - อ่างเกบ็น า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

3486 - บา้นกระสงั อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348

 - บา้นคลองตะเคียน อ.โคกสูง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นหนองใหญ่ อ.เขาฉกรรจ,์ วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 

3259 - บา้นคลองไก่เถือ่น อ.คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 

3395 - ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 3,280,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 

3395 - ทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 

3462 - บา้นโคกป่ีฆอ้ง อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317

 - บา้นสีแ่ยกไพจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

เขาแหลม อ.เขาฉกรรจ,์ วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ กม. 4.6 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สก.5005 แยกทางหลวงชนบท สก.2004 - บา้น

เขาจาน อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ กม. 3.5 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ กม. 1052 36,310,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348

 - บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

3198 - บา้นหนองแวง อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

3395 - บา้นสนัติสุข อ.คลองหาด, อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 

3067 - บา้นแสนสุข อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 9,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 46,436,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 45,309,600                

งบลงทนุ 45,309,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,309,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,309,600                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้น

ทุ่งกบนิทร ์อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นสี่

แยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 11,250,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.4046 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3067 - บา้นผ่านศึก อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - สีแ่ยกบุกระสงัข ์อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3383 - บา้นคลองทบัจนัทร ์อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - คลองหาด อ.วฒันานคร, คลองหาด จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - น า้ตกน า้โตน อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.2031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สก.3085 แยกทาง

หลวงหมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสายแยกทางหลวง

หมายเลข 33 - ด่านผ่านแดนบา้นคลองลกึ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ แห่ง 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 5,199,600                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสระแกว้ แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 78,520,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 44,020,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 44,020,000                

งบลงทนุ 44,020,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,020,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 44,020,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

2002 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นคลองผกัขม อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด อ.วฒันานคร, คลองหาด จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

2031 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นโคกสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนองใหญ่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทุ่งมหาเจริญ อ.วงัน า้เยน็ จ. แห่ง 3 4,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, 

วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองใหญ่ อ.เขาฉกรรจ,์ วฒันา แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 359 - บา้นไทรทอง อ.เมอืง, เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นซบัสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นสีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ. แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เยน็, คลองหาด แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3049 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3062 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นทพัหลวง อ.วงัน า้เยน็ จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3083 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - อ่างเกบ็น า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.อรญัประเทศ, โคกสูง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นเขาแหลม อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นโคกป่ีฆอ้ง อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นด่านชยัพฒันา อ.วงัสมบูรณ์, วงั

น า้เยน็ จ.สระแกว้ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3067 - บา้นแสนสุข อ.อรญัประเทศ จ. แห่ง 1 1,420,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นทบัทมิสยาม 05 อ.คลองหาด จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

5022 แยกทางหลวงชนบท สก.2017 - บา้นตุ่น อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

5050 แยกทางหลวงชนบท สก.2002 - บา้นหนองตะเคียนบอน อ.วฒันา แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สก.

5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 - บา้นทบัใหม่ อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,420,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 24,700,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 24,700,000                

งบลงทนุ 24,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,700,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,700,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นวงัโพธิ์ทอง อ.คลองหาด, วงั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 - บา้นสนัติสุข อ.คลองหาด, อรญั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 359 - บา้นไทรทอง อ.เมอืง, เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317- บา้นสีแ่ยกไพรจติร อ.วงัสมบูรณ์ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3045 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นหนองแวง อ.วงัน า้เยน็, คลองหาด แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3049 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บา้นศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง อ.ตาพระยา จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

3083 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - อ่างเกบ็น า้เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3486 - บา้นกระสงั อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4033 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 - บา้นคลองทราย อ.วฒันานคร จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 - บา้นป่าระก า อ.เมอืง จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นคลองไก่เถือ่น อ.คลองหาด จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สก.

4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บา้นด่านชยัพฒันา อ.วงัสมบูรณ์, วงั แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 6,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สก.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3198 - บา้นวงัรี อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 6,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,800,000                 
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ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สก.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 348 - บา้นเขานอ้ยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วฒันานคร จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวง

หมายเลข 348 - บา้นนางาม อ.โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 43,122,200                

โครงการพฒันาเสน้ทางผา่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 43,122,200                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 43,122,200                

งบลงทนุ 43,122,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,122,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 43,122,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายออ้มเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน (ตอนบา้น

เนินสะอาด - บา้นเนินสายฝน) อ.สนามชยัเขต, เขาฉกรรจ ์จ.ฉะเชงิเทรา, กม. 8.45 33,032,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายออ้มผ่านเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 

(ตอนบา้นคลองตะเคียนชยั - บา้นหนองเรือ) อ.วงัน า้เยน็ จ.สระแกว้ กม. 8.2 10,090,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 135,533,900               

กรมทรพัยากรน า้ 31,260,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 31,260,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 31,260,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 31,260,000                

งบลงทนุ 31,260,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,260,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 560,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้ทดหลวง  หมู่ที่ 6  ต าบล

ผกัขะ  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 560,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 30,700,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบา้นโคกสะอาด  หมู่ที่ 7  ต าบลทพั

เสด็จ  อ าเภอตาพระยา  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ค่ายนิมมาณกลยทุธ ช่วง 2  หมู่ที่ 8 

 ต าบล แซรอ์อ   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 25,500,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 85,214,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 85,214,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 20,048,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 14,150,000                

งบลงทนุ 14,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,150,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,150,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่   โรงเรียนบา้นธารนพเกา้  หมู่ที่

 6  ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม  

หมู่ที่ 5 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่  

หมู่ที่ 11 ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นวงัใหม่  หมู่ที่ 1 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นท่าเกวยีน  หมู่ที่ 

14 ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนร่มเกลา้  หมู่ที่  8  

ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนซบันกแกว้วทิยา  หมู่ที่

 5 ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองสงัข ์ หมู่ที่ 

1  ต าบลหนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองบวั  หมู่ที่ 

10  ต าบลหนัทราย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเทศบาลบา้นกโิลสอง 

 หมู่ที่ -  ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 5,898,000                 

งบลงทนุ 5,898,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,898,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นวงัรี หมู่ที่ 1 ต าบล

เขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนสามคัคีสกลุอรุณวทิยา 

หมู่ที่ 5 ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกมะตูม หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคลองเจริญสุข หมู่ที่

 2 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวงัไผ่ หมู่ที่ 9 ต าบลวงั

ทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นไร่สามส ีหมู่ที่ 3 

ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 492,400                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 492,400                   
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งบลงทนุ 492,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 492,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคลองเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองไก่เถือ่น 

อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 61,794,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 6,676,000                 

งบลงทนุ 6,676,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,676,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,676,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัสงิหโ์ต  หมู่ที่ 6 

ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัเจริญ  หมู่ที่ 10 

ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 7 ต าบล

ไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขาดนิแดง  หมู่ที่ 7 

ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตาหลงัใน  หมู่ที่ 1 

ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทพัสยาม  หมู่ที่ 15 

ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทพัเซยีม  หมู่ที่ 10 

ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองหวา้ใหม่  หมู่ที่ 7 

ต าบลทบัพริก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแสงตะวนั  หมู่ที่ 19 

ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งหนิโคน  หมู่ที่ 12 

ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนหมากมุ่น  หมู่ที่ 1 

ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นภูเวยีง  หมู่ที่ 12 ต าบล

วงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทางหลวง  หมู่ที่ 9 

ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเจริญ  หมู่ที่ 13 

ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัดารา  หมู่ที่ 5 ต าบล

วงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไฮ  หมู่ที่ 13 

ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองสบิสาม  หมู่ที่ 3 

ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัรีใต ้ หมู่ที่ 10 ต าบล

หนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแซรอ์อ  หมู่ที่ 11 ต าบล

แซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแผ่นดนิเยน็  หมู่ที่ 9 

ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 6,035,400                 

งบลงทนุ 6,035,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,035,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,035,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นป่าไร่ใหม่  หมู่ที่ 8 ต าบลป่า

ไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวจิติรคาม  หมู่ที่ 5 ต าบล

เมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโคกสามคัคี  หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสแียกหนองหวัชา้ง  หมู่ที่ 4

 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโคกเพร็ก  หมู่ที่ 1 ต าบลทพั

เสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโคกตาดว้ง (ทพัไทย)  หมู่ที่

 2 ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 5 ต าบล

หนองแวง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเปรมกมล  หมู่ที่ 6 ต าบล

เมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโนนทองพฒันา  หมู่ที่ 18 

ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นไทยสามารถ  หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นไผ่งาม  หมู่ที่ 9 ต าบล

หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นคลองร่วม  หมู่ที่ 5 ต าบล

วงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นละลมติม  หมู่ที่ 4 ต าบล

โคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นบะขมิ้น  หมู่ที่ 10 ต าบล

โคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นบะขมิ้น  หมู่ที่ 10 ต าบล

โคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นนางาม  หมู่ที่ 3 ต าบลท่า

เกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นผ่านศึกเขต2  หมู่ที่ 4 

ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นสมประสงค ์ หมู่ที่ 7 ต าบล

เมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 49,082,800                

งบลงทนุ 49,082,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,082,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 49,082,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลองธรรมชาติ หมู่ที4่ ต าบลหนอง

หวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนทองพฒันา หมู่ที1่8 ต าบลตา

หลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นถาวรสามคัคี หมู่ที1่3 ต าบลหนอง

ม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองแวง หมู่ที1่ ต าบลหนองแวง 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นซบัเมก็ หมู่ที3่ ต าบลโคคลาน 

อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนอ้ยพฒันา หมู่ที8่ ต าบลทพัเสด็จ 

อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นซบัถาวร หมู่ที3่ ต าบลไทยอดุม 

อ าเภอคคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัน า้ฝน หมู่ที4่ ต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทรพัยเ์จริญ หมู่ที1่1 ต าบลคลอง

หนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพธิ์เงนิ หมู่ที1่5 ต าบลวงัสมบูรณ์ 

อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเกตุจ าปา หมู่ที่ 22 ต าบลหนองหวา้

 อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขาตางอ๊ก หมู่ที3่ ต าบลคลองไก่

เถอืน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสุขเจริญ หมู่ที1่0 ต าบลหนองม่วง 

อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองผกับุง้ หมู่ที8่ ต าบลหนองแวง

 อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นร่มไทร หมู่ที1่1 ต าบลโคกสูง แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลองหาด หมู่ที5่ ต าบลคคลองหาด

 อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทางหลวง หมู่ที9่ ต าบลวฒันานคร 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทรพัยป์ระเสริฐ หมู่ที1่8 ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองสมิ หมู่ที1่0 ต าบลโคกสูง 

อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นบะขมิ้น หมู่ที1่0 ต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองไฮ หมู่ที1่3 ต าบลผกัขะ 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนางาม หมู่ที3่ ต าบลท่าเกวยีน  

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นผ่านศึกเขต2 หมู่ที4่ ต าบลผ่านศึก 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหมูนอ้ย หมู่ที4่ ต าบลคลอง

ทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัมน หมู่ที3่ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นใหม่ไทยพฒันา หมู่ที6่ ต าบลหนอง

ตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาสามสบิ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกไมง้าม หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ต าบลทพัราช อ าเภอตากพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลทพัราช อ าเภอตากพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองผกัแวน่ หมู่ที่ 9 ต าบลทพัราช อ าเภอตากพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองน า้ใส หมู่ที่ 2 ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าตาส ีหมู่ที่ 3 ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขานอ้ยพฒันา หมู่ที่ 12 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาจาน หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบ่อหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลหวัทราย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 11,086,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,938,700                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,368,000                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 400 1,400,000                    

รายการระดบัที1่:  เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 100000 500,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 468,000                   

งบลงทนุ 468,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 468,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 400 468,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 540,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 540,000                   

งบลงทนุ 540,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 540,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสระแกว้ ระวาง 90 540,000                      

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 1,030,700                 

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 1,030,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,030,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการศึกษาการกระจาย ถิน่อาศยั และประชากร

ของววัแดง (Bos javanicus) และสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ ในพื้นที่

ลุม่น า้หว้ยสะโตน อทุยานแห่งชาติตาพระยา แห่ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการฟ้ืนฟูประชากรไมพ้ะยูง อทุยานแห่งชาติตา แห่ง 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการฟ้ืนฟูประชากรไมพ้ะยูง อทุยานแห่งชาติปาง แห่ง 0 220,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 963,800                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 963,800                   
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ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 963,800                   

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 905,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 905,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 905,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 200 700,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,174,300                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 6,174,300                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,643,800                 

งบลงทนุ 4,643,800                 

ครุภณัฑ์ 1,932,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 6 57,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,711,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,349,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวปี์ก รูปทรงสบิเหลีย่ม จ านวน

 1 กรง ทะเบยีนที่ราชพสัดุ สก 218 สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าช่องกล า่บน แห่ง 1 50,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวปี์กรวมสีเ่หลีย่ม ขนาด 28 x

 18 เมตร จ านวน 1 กรง ทะเบยีนที่ราชพสัดุ สก 489 สถานีเพาะเลี้ยงสตัว ์

ป่าช่องกล า่บน จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 251,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการ ,หน่วยฯ ,บา้นพกัราชการ ,

บา้นพกัคนงาน ประจ าหน่วยพทิกัษฯ์ ปด. 2 อทุยานแห่งชาติปางสดีา แห่ง 1 627,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 คสล. 

แบบชัน้เดยีว 80 ตร.ม. ของด่านตรวจสตัวป่์าอรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 421,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,362,100                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 253 1,300,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 12 61,700                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,530,500                 

งบลงทนุ 1,530,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,530,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,530,500                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 250 122,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 350 164,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1200 840,000                      
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รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 550 258,500                      

กรมป่าไม ้ 7,973,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,516,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 102,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,414,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 290,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 100000 290,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 610,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 540,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสระแกว้ หมู่บา้น 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสระแกว้ หมู่บา้น 15 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,456,200                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,456,200                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,712,200                 

งบลงทนุ 1,712,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,712,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,712,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 250000 412,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 45000 342,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 5 25,700                        

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 300 285,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 200 98,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 4,744,000                 

งบลงทนุ 4,744,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,744,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,744,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสระแกว้ กโิลเมตร 90 462,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 5959 2,919,900                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 300 306,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสระแกว้ กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 1,147,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 1,147,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,147,000                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 1,147,000                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 1,147,000                 

งบลงทนุ 1,147,000                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

สระแกว้ (กลุม่งานอตุุนิยมวทิยาอทุก) ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,114,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,114,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ที่

สถานีอตุุนิยมวทิยาสระแกว้  ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ หลงั 1 1,114,600                    

กระทรวงมหำดไทย 382,786,600               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,740,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,172,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,172,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 672,000                   

งบลงทนุ 672,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 672,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 672,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 672,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

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 33,020,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.วงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 27,238,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 27,238,900                

การบริหารงานอ าเภอ 27,238,900                

งบลงทนุ 27,238,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,238,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,727,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งทะเบยีนอ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั แห่ง 1 481,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายที่วา่การอ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,527,000                    



35 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอวงัสมบูรณ์ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 413,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,288,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอคลองหาด จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มประตูที่วา่การอ าเภอคลองหาด จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ทางเขา้ที่วา่การอ าเภอวงัสมบูรณ์ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวฒันานคร 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 481,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามหนา้ที่วา่การอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั แห่ง 1 889,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 186,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 186,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 186,000                   

งบลงทนุ 186,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 186,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 186,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 2 สาขาจงัหวดัสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 186,000                      

กรมทีด่นิ 5,522,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,522,100                 

โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ดัใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจน 5,522,100                 

จดัทีด่นิท ากนิและทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัประชาชนทีย่ากจน 5,522,100                 

งบลงทนุ 5,522,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,522,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,522,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งประกอบการจดัที่ดนิท ากนิและที่อยู่อาศยั

ใหก้บัประชาชนที่ยากจน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,811,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งประกอบการจดัที่ดนิท ากนิและที่อยู่อาศยั

ใหก้บัประชาชนที่ยากจน  ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,710,300                    

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,827,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,827,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,827,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,827,000                 

งบลงทนุ 5,827,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,827,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,827,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองแฝก หมู่ที่ 4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 81,950 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหว้ยเดื่อเชือ่มคลองยางพรอ้มวางท่อระบาย

น า้ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,965 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,066 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองไมไ้ผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลหนัทราย อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 59,999 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,430,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 78,235,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 27,589,800                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 27,589,800                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 27,589,800                

งบลงทนุ 27,589,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,589,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,589,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 27,589,800                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 24,851,400                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 24,851,400                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 24,851,400                

งบรายจ่ายอื่น 24,851,400                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัปราจนีบุรี และสระแกว้ รายการ 1 24,851,400                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,575,200                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 21,575,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 21,575,200                

งบลงทนุ 21,575,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,575,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,575,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพระสทงึ บริเวณตลาดสดเขา

ฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 315 เมตร แห่ง 1 12,575,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองพระสทงึ บริเวณวดัวงัสมบูรณ์ 

ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,219,400                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 4,219,400                 

บริการดา้นช่าง 4,219,400                 

งบลงทนุ 4,219,400                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 952,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,267,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,267,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,267,400                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 253,441,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 251,419,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,313,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,313,000                

งบอดุหนุน 20,313,000                
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,313,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 20,313,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ต าบลคลองหาด เทศบาลต าบลคลอง

หาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 32 

เมตร บา้นหนองผกัแวน่ หมู่ที่ 9 ต าบลทพัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 

เมตร บา้นทุ่งกบนิทร ์หมู่ที่ 5 ต าบลวงัใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

ใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,656,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 35 เมตร ยาว 50 เมตร

 บา้นหนองสงัข ์หมู่ที่ 1 ต าบลหนองสงัข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

สงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,134,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 35 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นท่าเกวยีน หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเกวยีน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,055,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 40 

เมตร บา้นบกีริม หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทบัจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 52 เมตร ยาว 52 เมตร 

บา้นน า้ค า หมู่ที่ 1 ต าบลเบญจขร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,478,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 

เมตร บา้นท่าชา้ง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหมากฝ้าย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 11,268,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 743,000                   

งบอดุหนุน 743,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 743,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 743,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลอง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 15,050 

ลูกบาศกเ์มตร  หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสงัข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

สงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 743,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 10,525,000                

งบอดุหนุน 10,525,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,525,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 10,525,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 10 บา้นโคกยาง ต าบลเขาฉกรรจ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

ฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 845,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 27 บา้นเขานอ้ยสามคัคี ต าบลหนองหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,996,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นเขาผาผึ้ง ต าบลคลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 852,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นคลองหาด ต าบลคลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 603,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นหนองโสน ต าบลหนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัทอง ต าบลวงัทอง  เทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอวงั แห่ง 1 669,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นคลองอึง่ด า ต าบลวงัทอง  เทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 943,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,056,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,056,900                 

งบอดุหนุน 2,056,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,056,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,056,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถวาย

เฉลมิพระเกยีรติ เทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัสมบูรณ์ ที่ 1 (บา้นวงัสุริยา) เทศบาลต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัใหม่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนไร่

ฝ้าย เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอ่าง

ศิลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธารนพ

เกา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา

ฉกรรจ ์เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา

สามสบิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทรทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติบา้นพระเพลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองไก่

เถือ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ดนิ เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็การบนิ

ไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนิกอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทยอดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยอดุม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคคลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุเวยีน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

เงนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองผกัแวน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตา

พระยา เทศบาลต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

เพร็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งพระ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าเกษม เทศบาลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเตียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นด่าน (ราษฎรบ ารุง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแกง้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขามะกา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสระแกว้ 1 (บา้นหนองนกเขา) เทศบาลเมอืงสระแกว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงสระแกว้ 2 (บา้นลดักระสงั) เทศบาลเมอืงสระแกว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นน า้ซบัเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศาลาล าดวน เทศบาลต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนา้

สถานี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งมหา

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงวงัน า้เยน็ 1 เทศบาลเมอืงวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองหนิปูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหนิปูน 

อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลตา

หลงัใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยชนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกแซร์

ออ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาจาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่งคอม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

จกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

โจด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเทา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหมากฝ้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซบั

นกแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองทบั

จนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองน า้ใส 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองน า้ใส 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

หวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัพริก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าไร่ 

เทศบาลต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นิคม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทด

เจริญ เทศบาลต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเมอืง

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สงัข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัทราย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอรญัญประเทศ (บา้นกโิลสอง) เทศบาลเมอืงอรญัญประเทศ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

หนองไทร เทศบาลต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงวงัน า้เยน็ เทศบาลเมอืงวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ 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 า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 215,381,300              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 71,900                     

งบอดุหนุน 71,900                     



44 / 95

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 71,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ชดุ 1 71,900                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชดุ 1 71,900                        

รายการระดบัที3่: บารคู่์ขนานส าหรบัฝึกเดนิ สถานีอนามยันาคนัหกั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 59,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องออกก าลงักายส าหรบัผูพ้กิาร สถานีอนามยันา

คนัหกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 1 12,900                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 164,704,000              

งบอดุหนุน 164,704,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,704,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 164,704,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.39001 สายบา้นซบันอ้ย - บา้นวงัปืน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3

 และ หมู่ที่ 9 ต าบลไทยอดุม กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.60002 สายบา้นหนองแคน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองม่วง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 9,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.44001 สายบา้นแกง้ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นแกง้

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 3,960,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.44002 สายบา้นเขาสงิโต - บา้นเขาขาดหมู่ที่ 9 - หมู่

ที่ 13 ต าบลบา้นแกง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั สาย 1 7,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.4088 สายบา้นทุ่งมหาเจริญ - น า้ตกเขาตะกรุบ

 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งมหาเจริญ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,524 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ สาย 1 5,410,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง Cape Seal รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สก.ถ.12001 สายบา้นวงัทอง - บา้นวงัดารา หมู่ที่ 1 - 5 ต าบล

วงัทอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,360 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวงัทอง สาย 1 3,786,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง Cape Seal รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สก.ถ.12005 สายบา้นถวายเฉลมิพระเกยีรติ -บา้นคลองเจริญสุข

 หมู่ที่ 8 - 2 ต าบลวงัทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอวงั สาย 1 6,511,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สก.ถ.27007 สายบา้นหนองขาม หมู่ที่ 8 ต าบลแซรอ์อ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 8,516,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Cape Seal รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.42004 สายบา้นหนองมะอ ึต าบลโนนหมากเค็ง - 

บา้นหว้ยโจด ต าบลหว้ยโจด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหมาก สาย 1 9,987,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สก.ถ.42005 สายบา้นทบัใหม่ หมู่ที่ 8 - คุม้ประจนัตคามนอ้ย ต าบล

โนนหมากเค็ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 6,605,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.64003 สายบา้นหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองหมากฝ้าย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,931 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั สาย 1 3,121,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.64004 สายบา้นคลองคนัโท หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองหมากฝ้าย กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,313 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 8,432,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สก.2051 สายบ่อหลวง - บ่อบวัโบถส ์หมู่ที่ 9-10 ต าบล

หนัทราย กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัทราย อ าเภออรญั สาย 1 9,770,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนนสระแกว้ 

(สายเลีย่งเมอืงต่อจากถนนเดมิ) ต าบลสระแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,030 

เมตร หนา 0.20 เมตร เทศบาลเมอืงสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

สนัตะวา - บา้นสระหลวง หมู่ที่ 16 - 28 ต าบลทุ่งมหาเจริญ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 9,380,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพารา Cape Seal รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สก.3015 สายวงัใหม่ บรรจบทางหลวงหมายเลข 3076

 บา้นพฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลวงัใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนา

 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

ใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 3,695,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายทางบา้นไทยพฒันา หมู่ที่ 10 - บา้นเขาผาผึ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง

หาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 10,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด สาย 1 9,956,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นวงัวน (ซอยเนินกระบก) หมู่ที่ 4 ต าบลซบัมะกรูด กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,850 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลซบัมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.13016 สายถนนเทศบาล บา้นเกศแกว้ หมู่ที่

 4 ต าบลวงัน า้เยน็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้ สาย 1 9,386,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.13004 สายถนนเทศบาล บา้นซบั

พลู หมู่ที่ 8 ต าบลวงัน า้เยน็ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,800 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 7,669,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.25015 สาย ร.ร.ช่องกุ่มวทิยา - วดัป่าช่องกุ่ม

 หมู่ที่ 5 บา้นช่องกุ่ม ต าบลช่องกุ่ม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 4,265,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สก.ถ.27008 สายบา้นสระหนิ หมู่ที่ 4 บา้นใหม่

พฒันา ต าบลแซรอ์อ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 1,7700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันา สาย 1 9,890,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 30,920,200                

งบอดุหนุน 30,920,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,920,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 30,920,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกะสงั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 19,760,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเนินสายฝน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบัมะนาว องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขาดนิ เทศบาลต าบลคลอง

หาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งพระ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นหนองขี้เห็น องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบัเจริญ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัส าล ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นช่องกุ่ม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพฒันานิคม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองผกัแวน่ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,032,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองปรือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที3่:  ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลบา้นกโิลสอง เทศบาลเมอืงอรญัญ

ประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นฟากหว้ย เทศบาลต าบลฟากหว้ย อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 7,275,000                 

งบอดุหนุน 7,275,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,275,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 7,275,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลานไผ่ 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขา

ฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,377,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเหลา่ออ้ย 

หมู่ที่ 3 ต าบลโคกป่ีฆอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง

นกเขา หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 4,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,227,100                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,227,100                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,060,700                 

งบลงทนุ 1,060,700                 

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 240,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 820,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 820,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 820,700                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 166,400                   

งบลงทนุ 166,400                   

ครุภณัฑ์ 166,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 166,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 5,124,600                 

กรมคุมประพฤติ 15,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 15,000                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 15,000                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง มทบ.19   ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 15,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 55,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 55,400                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 55,400                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 55,400                     

งบลงทนุ 55,400                     

ครุภณัฑ์ 55,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 21,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 4 4,800                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 34,000                        

รายการระดบัที1่: กระติกน า้รอ้น สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 2,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 1 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 18,000                        
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กรมราชทณัฑ์ 5,054,200                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,302,200                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 4,302,200                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 4,302,200                 

งบลงทนุ 4,302,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,302,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,302,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

สระแกว้  ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 4,302,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 752,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 752,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 752,000                   

งบลงทนุ 752,000                   

ครุภณัฑ์ 752,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 752,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เรือนจ าจงัหวดั

สระแกว้  ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 752,000                      

กระทรวงแรงงำน 6,108,900                 

กรมการจดัหางาน 3,203,900                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 732,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 117,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 11,000                     

งบด าเนินงาน 11,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,200                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,100                         

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,325,800                 

งบด าเนินงาน 2,325,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,190,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,198,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

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                        
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,552,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,552,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,552,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,552,000                 

งบลงทนุ 1,552,000                 

ครุภณัฑ์ 1,552,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,552,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 300 แอมป์ 

ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลวฒันา

นคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืพื้นฐานช่างเครื่องท าความเยน็ ต าบลวฒันา

นคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลวฒันานคร 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลวฒันานคร 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 32,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,353,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,353,000                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,353,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ตู ้ 1 15,000                        
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ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 1,288,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 9,284,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 284,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 284,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 284,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 284,000                   

งบลงทนุ 284,000                   

ครุภณัฑ์ 284,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 284,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้

  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 184,000                      

กรมศิลปากร 9,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,000,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 9,000,000                 

พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาปราสาทสดก๊กอ๊กธม ต าบลโคกสูง 

อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งและออกแบบเพือ่การบูรณะปราสาทเขาโลน้ ต าบล

ทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 6,000,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 710,763,747               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 165,500,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 602,600                   
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โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 602,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 602,600                   

งบรายจ่ายอื่น 602,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 602,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 17,694,600                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 17,694,600                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 6,105,200                 

งบอดุหนุน 6,105,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,105,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,205,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 900,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 11,589,400                

งบอดุหนุน 11,589,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,589,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 10,097,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,492,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 142,103,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 142,103,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,695,700                

งบอดุหนุน 12,695,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,695,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,951,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,034,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,709,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 129,408,000              

งบอดุหนุน 129,408,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 129,408,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 110,602,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,024,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,688,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,535,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,557,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,668,000                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,396,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,396,500                 

งบลงทนุ 2,396,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,133,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,133,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้   

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 1,133,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 655,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 655,100                   
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งบลงทนุ 655,100                   

ครุภณัฑ์ 655,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 655,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่่อง 26 416,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแแกว้

 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 1,365,400                 

จดัการศึกษานอกระบบ 1,365,400                 

งบลงทนุ 1,365,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,365,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 881,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเพาะเห็ดถงัเช่า ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพี

ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 167,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงศูนยก์ารเรียนรูก้ารเพาะเห็ด ศูนยฝึ์กและ

พฒันาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 445,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบริเวณพื้นถนนหนา้อาคาร กศน.อ าเภอเมอืง

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 268,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 483,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพี

ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 483,800                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 251,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 251,000                   

งบลงทนุ 251,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 130,000                      

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

วทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 5 130,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 121,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอวงัสมบูรณ์ 

ต าบลวงัสมบูรณ์  อ าเภอวงัสมบูรณ์  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 121,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 436,164,547              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,198,487                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,198,487                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,198,487                 

งบด าเนินงาน 1,198,487                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,198,487                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,198,487                    

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 โรงเรียนคลอง

หาดพทิยาคม ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 234,333,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 228,235,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 228,235,000              

งบอดุหนุน 228,235,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 228,235,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 52449 228,235,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 52449 32,195,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 52449 18,393,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 52449 18,884,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 52449 27,168,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 52449 131,593,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,098,500                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,718,500                 

งบลงทนุ 3,718,500                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลองน า้ใส ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขามะกา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุเวยีน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกเพร็ก ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงับูรพา ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) โรง

เรียนส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 3 ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,918,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,918,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขามะกา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 217,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุเวยีน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา

 จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกเพร็ก ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา

 จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงับูรพา ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ 

จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 3 ต าบลป่าไร่ อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเมอืงไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 128,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,380,000                 

งบลงทนุ 2,380,000                 

ครุภณัฑ์ 2,380,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,380,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูเงนิ ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองนางาม ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึพระราม ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปกัหลกั ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาสามสบิ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัรี ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนา(สามคัคีวทิยา) ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัถาวร ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีสกลุอรุณวทิยา ต าบลไทรทอง อ าเภอคลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปืน ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทบัทมิสยาม05 ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบา้นใหม่ไทยเจริญ) ต าบล

คลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลซบัมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหาดสาขาบา้นเขาช่องแคบ ต าบลคลองหาด 

อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบันอ้ย ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กกโก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองบุหรี่ ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกมะตูม ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งสเีสยีด ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีประชาสรรค ์ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งพลวง ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองปลาโด ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวนาสงเคราะห ์ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองศรีเมอืง ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ย ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองอดุมสุข ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองส าอางค ์ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกกระเรียน ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินผาสุก ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่โพธิ์ทอง ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหม ีต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกโิลสาม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าระก า ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธรรมยานประยตุ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลงุพลู ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผูกเต่า ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทศมงคล ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองคนัฉอ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งดาวเรือง ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาขา่ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะขมิ้น(วชัระอนุสรณ์) ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสวนออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินดนิแดง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ถาวร ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าระพา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สระบุรี ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03270000 จงัหวดัสระแกว้

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแดง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกศแกว้ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสมบูรณ์ ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านชยัพฒันา ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัหนาม ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดนิแดง ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเจริญสุข ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัส าล ีต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาแหลม ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่สามศรี ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัไผ่ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัศรีทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทราย ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสงิโต ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัดารา ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองอดุม ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัเกษมวงัชมุทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม ัง่ ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทบัทมิสยาม03 ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะกอก ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกองทพับกอทุศิบา้นหนองไผ่ ต าบลตาพระยา อ าเภอ

ตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัสนัติสุข ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัรี ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนผาสุก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะเคียนบอน ต าบลหนองตะเคียนบอน 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัใหญ่ ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภกัดแีผ่นดนิ ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ทหารบกพฒันา ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนน ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสีแ่ยก ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ศรีจ าปาทอง ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยเดื่อ ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทดนอ้ย ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสารคุณสโมสร ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินผาสุก ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตุ่น ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุม่วง ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยสามารถ ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองววั ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทดเจริญ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบรรพต ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะแบง ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองยางประชาสรรค ์ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นใหม่หนองไทร ต าบลบา้นใหม่หนองไทร 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหนิ ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมอืงไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อหลวง ต าบลหนัทราย อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมูนอ้ย ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแต ้ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกับุง้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 199,143,360              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,529,920                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,529,920                 

งบลงทนุ 2,529,920                 

ครุภณัฑ์ 2,529,920                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,529,920                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัรี ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นา (สามคัคีวทิยา) ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าเตน้ ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภู

เงนิ ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขานอ้ยสามคัคี ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ทบัทมิสยาม05 ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหาด ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหาด สาขาบา้นเขาช่องแคบ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรหมนิมติ ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัปืน ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลธรรมศิริวทิยาคาร ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 51 75,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเมก็ ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกแจง ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัจ ัน่ ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สามคัคีประชาสรรค ์ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าเกษม ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ากะบาก ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหมากนดั ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าระพา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 42 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศาลาล าดวน ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขามะกา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินสวนออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไทร ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 13 19,240                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขา่ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 178 263,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สีแ่ยก ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินสะอาด ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งหนิโคน ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 55 81,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองมะละกอ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินผาสุก ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งพลวง ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาขา่ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธรรม

ยานประยตุ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกมะตูม ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คลองตาสูตรสามคัคี ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหนิปูน ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นตาหลงัใน ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแก ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ด่านชยัพฒันา ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม6้ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 48 71,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัแดง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกศแกว้ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองยายอนิทร ์ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองทราย ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัสงิโต ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัใหม่ ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 52 76,960                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัส าล ีต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สีแ่ยก ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหอย ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ด่าน ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอนุ

บรรพต ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคก ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

ไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 143,689,040              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 102,836,000              

งบลงทนุ 102,836,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,836,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,844,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองผกับุง้ ต าบลฟากหว้ย 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นนางามมติรภาพที่ 131 

ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นบ่อหลวง ต าบลหนัทราย 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,448,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทพัหลวง ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นคลองอดุม ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นเหลา่กกโก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,697,000                    

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

อนุบาลคลองหาด ( สาขาบา้นใหม่ไทยเจริญ) ต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง

หาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัรี ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองหาด ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนชมุชน

บา้นตาหลงัใน ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

คลองน า้ใส ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

เนินสายฝน (แหลมทอง) ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัวน ต าบลซบั

มะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 387,800                      

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

ศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

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

สาขาบา้นเขาช่องแคบ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเขาตางอ้ก ต าบล

คลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 510,200                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นละลมติม ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนางามมติรภาพที่ 131 ต าบลตาพระยา อ าเภอตา

พระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่าเกวยีน ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นไทยสามารถ ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนประเสริฐ-นอ้ย รุจริวงศ ์1 ต าบลโคคลาน อ าเภอตา

พระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 

ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นซบัมะนาว  ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 10,806,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา 

 ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 9,854,100                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,033,700                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ ต าบล

วงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นธารนพเกา้ 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นคลองผกัขม

 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 421,700                      
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รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนวดัคลองตาสูตร

สามคัคี ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นชมุทอง ต าบล

เบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,509,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,072,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระเพลงิ ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตาหลงัใน ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ แห่ง 1 496,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองสบิสาม ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ์ แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาธคุิณวทิยา ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด แห่ง 1 382,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลงุพลู ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 283,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุหนิ ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 586,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินผาสุก ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโนนสาวเอ ้ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญั แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาจาน ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรตันะ ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพทุธสิาร ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกับุง้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 127,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งคอม ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 585,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุกะสงั ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคคลาน ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อนางชงิ ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร แห่ง 1 120,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,117,420                 

งบลงทนุ 8,117,420                 

ครุภณัฑ์ 8,117,420                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 551,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นโคกเพร็ก 

ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสหสัหงษม์หาคุณ ต าบลหนองม่วง อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกทหาร ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนประชาเกษตรพฒันา ต าบลโนนหมากเค็ง 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนไทยรฐัวทิยา 83 (บา้นหว้ยโจด) ต าบลหว้ย

โจด อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลคลองทบัจนัทร์

 อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนประชาเกษตรพฒันา ต าบลโนน

หมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นทพั

ไทย ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

กดุม่วง ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ใบ 1 9,200                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาสงิโต ต าบลบา้น

แกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบล

หนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพทุธสิาร ต าบล

หนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบล

ผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบล

โคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 314,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันา

วทิยา ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคคลาน ต าบล

โคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกดุม่วง ต าบล

บา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตะโก ต าบลตา

พระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนประชาเกษตรพฒันา

 ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่ออ้ย ต าบล

หนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทพัเซยีม ต าบลตา

พระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนอนุบาลศรีอรญัโญทยั

 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองบวั

สนัติสุข ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เจริญสุข ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 45,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 315,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองสงัข ์ต าบล

หนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอพป.คลองน า้ใส ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนน ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสงัข ์ต าบลหนองสงัข ์อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกเพร็ก ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นใหม่ศรีจ าปาทอง ต าบล

หนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,484,420                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนัทราย ต าบลหนัทราย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโคกแจง ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองผกับุง้ ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

เมอืงไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นใหม่หนองไทร ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลศรีวฒันาวทิยา ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

ผาสุก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นจดัสรร

สามคัคี ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

นอ้ยสามคัคี ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 109 172,220                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งหนิ

โคน ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 85 134,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

เตน้ ต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสีแ่ยก

 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลงุพลู

 ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หมากนดั ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

มะตูม ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 56 88,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทบัทมิ

สยาม05 ต าบลคลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 53 83,740                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

เกษม ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนองคก์าร

อตุสาหกรรมป่าไม6้ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

ตาสูตรสามคัคี ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หนิปูน ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สวนออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกโิล

สาม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

เลือ่ม ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 37 58,460                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นด่าน

ชยัพฒันา ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สะอาด ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

แดง ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขาขา่

 ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

สงิโต ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไทร ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

มะกา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ยายอนิทร ์ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ผกัขม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ซบั

เจริญ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ถาวร ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ถาวร ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

กกโก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ศรีเมอืง ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หาด สาขาบา้นเขาช่องแคบ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หาด ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา 

(สามคัคีวทิยา) ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

สามสบิ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัจ ัน่

 ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาลา

ล าดวน ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แก ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

คลองหาด ( สาขาบา้นใหม่ไทยเจริญ) ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวงัศรีทอง

 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

จาน ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

สามคัคี ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ผาสุก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หอย ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ใหญ่ ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เวยีน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

ใหม่ ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เสมด็ ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปรือ ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จดัสรรสามคัคี ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

นกแกว้ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ไทยพฒันา ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 83 131,140                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยาง ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขานอ้ยสามคัคี ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่ออ้ย ต าบลหนองสงัข ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองหมูนอ้ย ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าเกษม ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนหมากมุ่น ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นซบันกแกว้ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่ทหารบกพฒันา ต าบลแซรอ์อ อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนทบัทมิสยาม 03 ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกะสงั ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลหนองแวง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,447,020                 

งบลงทนุ 3,447,020                 

ครุภณัฑ์ 3,447,020                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 497,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั เครื่อง 9 291,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั เครื่อง 2 114,000                      

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

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ใบ 4 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 365,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 25 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญั เครื่อง 11 27,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 6 138,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั เครื่อง 2 35,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,542,120                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนัทราย อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคลองยายอนิทร ์ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองน า้ใส ต าบลโคกป่ีฆอ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองผกัขม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวงัสมบูรณ์ ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นแซรอ์อ ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นตาหลงัใน ต าบลตาหลงัใน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นบ่อนางชงิ ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นซบัมะนาว ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอพป.คลอง

น า้ใส ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

มะกา ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 99 166,320                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ซบั

เจริญ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 39 65,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัคลองตา

สูตรสามคัคี ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ผกัขม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 29 48,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งหนิ

โคน ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 27 45,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เวยีน ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 67 112,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สามคัคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 38 63,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนางาม

มติรภาพที่ 131 ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 65 109,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบกีริม

 ต าบลคลองทบัจนัทร ์อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นธารนพเกา้ ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ 

ต าบลแซรอ์อ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 29,288,600                

งบลงทนุ 29,288,600                

ครุภณัฑ์ 1,452,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 337,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเพยีงหลวง 17 (บา้นแสง์) ต าบลทพัเสด็จ 

อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวงัไพรวทิยาคม ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงั เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระ

เพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองเจริญ

สุข ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 317,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองเจริญสุข ต าบลวงัทอง อ าเภอวงั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร สระแกว้ รชัมงัคลาภเิษก 

ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 5 138,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร สระแกว้ 

รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 5 116,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 773,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

เพชรรตันราชสุดา ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

นอ้ย ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกนอ้ย ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกไพล ต าบลทพั

ราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 108,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,835,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,495,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นท่า

ผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 813,400                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบล

คลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 393,000                      

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

เพชรรตันราชสุดา ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนร่มเกลา้ สระแกว้ ต าบล

หนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนซบัม่วงวทิยา ต าบลโคคลาน

 อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวงัไพรวทิยาคม ต าบลวงั

ใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,450,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเจริญสุข ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ แห่ง 1 402,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง 17 (บา้นแสง์) ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตา แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกไพล ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 939,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพชรรตันราชสุดา ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา แห่ง 1 688,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนซบัม่วงวทิยา ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร สระแกว้ รชัมงัคลาภเิษก ต าบล

หนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,970,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนเพยีง

หลวง 17 (บา้นแสง์) ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 853,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกไพล ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 1,861,300                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนร่มเกลา้วฒันานคร สระแกว้ รชัมงัคลาภเิษก ต าบล

หนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,256,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 44,712,600                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 43,512,200                

งบลงทนุ 43,512,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,512,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,376,800                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอรญัประเทศ ต าบล

อรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนทพัราชวทิยา  ต าบล

ทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 13,739,200                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนสระแกว้  ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 10,542,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทพัพระยาพทิยา ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม ต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าเกษมพทิยา ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทพัราชวทิยา ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,435,400                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนสระแกว้ ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนตาพระยา ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดั แห่ง 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวงัน า้เยน็วทิยาคม 

ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 447,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนอรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 146,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 354,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวงัสมบูรณ์วทิยาคม ต าบลวงัสมบูรณ์ อ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนท่าเกษมพทิยา ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 447,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนคลองน า้

ใสวทิยาคาร ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 498,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าเกษม

พทิยา ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนร่มเกลา้

วฒันานคร สระแกว้ รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,211,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 110,300                   

งบลงทนุ 110,300                   

ครุภณัฑ์ 110,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 22,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 35,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 6,221,500                 

งบลงทนุ 6,221,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,221,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,045,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,045,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 198,500                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสระแกว้ 

ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 198,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,880,000                 

งบอดุหนุน 1,880,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,880,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 271,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 271,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 271,000                   

งบด าเนินงาน 271,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 271,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 271,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 618,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 618,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 112,000                   

งบด าเนินงาน 112,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 112,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 486,000                   
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งบด าเนินงาน 486,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 486,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 486,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 93,432,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 49,581,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 49,581,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 37,381,500                

งบอดุหนุน 37,381,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,381,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 37,381,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,474,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,489,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,913,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,075,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 23,429,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 12,199,600                

งบอดุหนุน 12,199,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,199,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 12,199,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 276,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 540,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 570,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,613,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 43,851,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 43,851,200                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 43,851,200                

งบลงทนุ 43,851,200                

ครุภณัฑ์ 6,657,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,657,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนและปฏบิตัิการระบบควบคุมอจัฉริยะ  

วทิยาลยัการอาชพีวงัน า้เยน็ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสาขาเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ท ัว่ไป  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ ชดุ 1 657,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 1kW 

ชนิดมเีซนเซอรว์ดัแรงบดิจริงพรอ้มโปรแกรมส าหรบัทดสอบผ่าน

คอมพวิเตอร ์  วทิยาลยัเทคนิคสระแกว้  ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันา ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,194,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,147,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคสระแกว้ ต าบลวฒันานคร  อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั หลงั 1 12,147,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,407,900                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานที่จดังานประชมุวชิาการ 

อกท.ระดบัชาต ิ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ ต าบลผ่านศึก 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 4,407,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,639,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏบิตัิการ สถานที่แขง่ขนั

ทกัษะ อกท.ระดบัชาติ   วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ ต าบลผ่าน

ศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 11,639,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: โดมพลบัพลาพธิเีปิดการประชมุวชิาการ ของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

สระแกว้ ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 9,000,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 15,666,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,666,000                

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 15,666,000                

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 15,666,000                

งบลงทนุ 15,666,000                

ครุภณัฑ์ 512,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 512,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 10 512,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,154,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,154,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน คสล. 3 ชัน้ ขนาด 12 หอ้งเรียน เน้ือที่ 2,088

 ตารางเมตร แบบ 212 ล. /57 (รวมราคาตา้นแผ่นดนิไหว) ตอกเสาเขม็ 

คอร. ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 15,154,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 293,577,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 282,490,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 275,217,500              

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 87,018,300                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 87,018,300                

งบลงทนุ 87,018,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,018,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,638,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน เป็นอาคาร 10 ชัน้ พื้นที่

ประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 61,638,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,380,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารจอดรถ 8 ชัน้ พรอ้มระบบบ าบดัน า้เสยีขนาด 1,000

 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 25,380,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 188,199,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 188,199,200              

งบลงทนุ 188,199,200              

ครุภณัฑ์ 19,280,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลโคกสูง 

ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 17,280,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลอรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั เครื่อง 2 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ ์โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลอรญัประเทศ ต าบลอรญัประเทศ 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ชดุรบั

ภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ ต าบล

สระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,270,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,919,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,848,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 96 ยูนิต 8 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 8 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 25,854,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 72 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 6 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรญัประเทศ 

ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 16,994,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 126,070,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลวงัสมบูรณ์ ต าบลวงั

สมบูรณ์ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 8,203,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม ัง่ ต าบล

หนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยในพเิศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 1,015 ตารางเมตร โรงพยาบาลวฒันานคร ต าบลวฒันานคร 

อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 12,642,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรญัประเทศ ต าบลอรญั

ประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 102,241,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,272,700                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 7,272,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 7,272,700                 

งบลงทนุ 7,272,700                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,272,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,689,300                    

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

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สระแกว้ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 2,479,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวงัน า้เยน็ ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวฒันา

นคร ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 3,583,400                    

กรมควบคุมโรค 2,906,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 609,500                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 609,500                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 609,500                   

งบลงทนุ 609,500                   

ครุภณัฑ์ 609,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนคลองลกึ ต าบลอรญั

ประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนคลองลกึ 

ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนคลองลกึ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนคลองลกึ ต าบลอรญัประเทศ

 อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 404,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนคลองลกึ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภอ

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนคลองลกึ ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 227,000                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 27,000                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 27,000                     

งบลงทนุ 27,000                     

ครุภณัฑ์ 27,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศอรญัประเทศ ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 9,000                         
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศอรญัประเทศ ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 18,000                        

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 200,000                   

เร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ กลอ้ง 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,069,500                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 869,500                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2

 สระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คนั 1 814,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 55,500                     

งบลงทนุ 55,500                     

ครุภณัฑ์ 55,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 55,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว้ ต าบล

บา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 3 7,500                         

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญั 1,200,000                 

บริการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปญัหารุนแรงและ

กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนั ชนิดสะพายไหล ่ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ เครื่อง 4 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นฝอยละอองละเอยีด ชนิดติดรถยนต ์ศูนย์

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 900,000                      

กรมสุขภาพจติ 8,181,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,181,100                 
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ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 8,181,100                 

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 339,000                   

งบลงทนุ 339,000                   

ครุภณัฑ์ 339,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 339,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์ต าบลหนองน า้ใส

 อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 โรงพยาบาลจติเวช

สระแกว้ราชนครินทร ์ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ ชนิดเลเซอรห์รือ LED ขาวด า (18 หนา้ต่อ

นาท)ี โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 10 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA โรงพยาบาลจติเวช

สระแกว้ราชนครินทร ์ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 39,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 7,842,100                 

งบลงทนุ 7,842,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,842,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,842,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค ์2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์ 

ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หลงั 1 7,842,100                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 13,805,900                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 4,852,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,852,900                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,852,900                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,852,900                 

งบลงทนุ 126,900                   

ครุภณัฑ์ 126,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 126,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด 32,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัสระแกว้  ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 3 126,900                      

งบอดุหนุน 4,726,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,726,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัยาว ต าบลซบัมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคายวนาราม ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองใหญ่ ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองพฒันา ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแหลม ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไพรจติรสามคัคีธรรม ต าบลวงัใหม่ อ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัสมบูรณ์ (ธ) ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองเอีย่น (ธ) ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอรญัวาส ี(ธ) ต าบลคลองน า้ใส อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าผกัช ีต าบลพระเพลงิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินมะกอก ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ออ้ม ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาฉกรรจ ์ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหอย ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองทรายใต ้ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่เหลา่กกโก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาขา่ ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่ามะตูม ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอิง สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงจนัทร ์ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าชา้ง ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองไทยชลอ ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักะสงัอตัตนนัท ์ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทดสามคัคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ วดั 1 133,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 8,953,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,653,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 4,653,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 4,653,000                 

งบลงทนุ 4,653,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,653,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,653,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบประปาภายใน รอ้ย ตชด.125 ต าบลตาพระยา 

อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ รายการ 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ถนน กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร กก.ตชด.12 ต าบล

บา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 1,591,000                    

รายการระดบัที1่: ถนน กวา้ง 2 เมตร ยาว 2,700 เมตร กก.ตชด.12 ต าบล

บา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 859,000                      

รายการระดบัที1่: ถนน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร รอ้ย ตชด.127 

ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ สาย 1 1,978,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,300,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,300,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.ตชด.12 ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ หลงั 1 4,300,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 7,418,800                 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้

 อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสระแกว้  ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสระแกว้  ต าบลสระแกว้ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 7,283,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,283,600                 

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 7,283,600                 

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 7,283,600                 

งบรายจ่ายอื่น 7,283,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ. สระแกว้  พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 7,283,600                    

รฐัวิสำหกจิ 252,595,800               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,428,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,428,800                 
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โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,428,800                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 900,000                   

งบอดุหนุน 900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 600 900,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 528,800                   

งบอดุหนุน 528,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 528,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัสระแกว้ ไร่ 200 528,800                      

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 247,000,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 247,000,000              

โครงการก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ 247,000,000              

ก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ 247,000,000              

งบอดุหนุน 247,000,000              

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 247,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

สระแกว้  ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 247,000,000                 

การประปาส่วนภูมภิาค 4,167,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,167,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 4,167,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 4,167,000                 

งบลงทนุ 4,167,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,167,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,167,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองเทาซอย 4 หมู่ 3

 ต าบลบา้นใหม่หนองไทร อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโคกสะพานขาว หมู่ 1 

ถงึทางหลวงหมายเลข 3397 ต าบลป่าไร่ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 3,800,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 266,119,500               

จงัหวดัสระแกว้ 213,394,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 213,394,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 22,541,900                

ส่งเสริมและพฒันาตามแนวพระราชด าริ 1,057,400                 

งบด าเนินงาน 1,057,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,057,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 59,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 38,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 115,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 195,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

เมอืงแหง่ความสุขดว้ยวถิพีอเพยีง 11,827,900                

งบด าเนินงาน 9,539,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,539,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,189,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 312,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,123,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่า 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 680,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชส้อยอืน่ๆ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 134,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารางวลั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Roadshow 0 37,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 504,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 391,300                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาศึกษาวจิยัพฒันาสูตรลูกประคบ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าผลติภณัฑต์วัอยา่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,589,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,589,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 336,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 134,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 159,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 71,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 701,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 11,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

งบลงทนุ 2,288,000                 

ครุภณัฑ์ 2,288,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 442,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องคอมพวิเตอร์ ตู ้ 9 162,000                      
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอลอดี ีระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 

1080 พกิเซล ขนาดไม่ต า่กวา่ 50 น้ิว เครื่อง 9 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ชดุ 9 140,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,746,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 36 576,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย เครื่อง 9 1,170,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซนีสูญญากาศ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพรแหง้ ตู ้ 1 50,000                        

ส่งเสริมการด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 656,600                   

งบด าเนินงาน 656,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 656,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 121,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 226,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 226,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 62,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 62,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 23,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 15,000                        

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,316,800                 

ปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,316,800                 

งบด าเนินงาน 1,316,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,316,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 178,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 62,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,134,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,800                         

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 6,369,300                 

สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเพือ่นบา้น 3,347,200                 

งบด าเนินงาน 3,347,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,347,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 176,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 112,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 20,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,176,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,176,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 468,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 160,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 308,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 321,800                      

เสริมสรา้งศกัยภาพและภูมคุิม้กนัของคนและชมุชน 3,022,100                 

งบด าเนินงาน 3,022,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,022,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 184,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 870,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 141,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 132,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,349,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,349,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 231,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 135,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 113,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 122,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 86,027,300                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 57,500,000                

งบลงทนุ 57,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,500,000                   

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงทางชนบท 57,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจร สายแยก ทล. 3067 - เชือ่มโยงจดุผ่าน

แดนถาวรบา้นหนองเอีย่น อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่ 4.000 กโิลเมตร สายทาง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ต าบลท่าขา้ม  อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 3,400 ตารางเมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าขา้ม  อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 3,100 ตารางเมตร สายทาง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสีแ่ยก/สามแยก เพือ่ความปลอดภยั ปรบัปรุงติด

ป้าย ตีเสน้ เคลอืบผวิจราจร 6 จดุ ไดแ้ก่ 1.ถนน สก3085(กม0+000)

ต่อเชือ่ม ทล348 2.ถนน สก3085(กม 6+800) ต่อเชือ่ม ทล348 3.ถนน สก

3085(กม 16+700) เชือ่มถนนทอ้งถิน่ 4.ถนน สก3085(กม 44+280) 

ต่อเชือ่ม ทล348 5.ถนน สก3081(กม 17+000) ต่อเชือ่ม ทล3486 6.ถนน แห่ง 6 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 บา้นเนินมะขาม

 ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,600,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 15,065,500                

งบลงทนุ 15,065,500                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,065,500                   

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงทางชนบท 15,065,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนบดอดัลูกรงัสายหลกัจากซบัเมก็ถงึบา้นไทย

สามคัคี หมู่ที่ 4 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ระยะทาง

ไม่นอ้ยกวา่ 3.50 กโิลเมตร พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายบา้นหนองบวั-ส านกัสงฆ ์หมู่ที่ 6 

ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนใหญ่สายนอก 

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่ สายทาง 1 748,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี

 อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 250.00 เมตร สายทาง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ ชนิด 2 ช่อง 

ยาว 10.00 เมตร บา้นวงัน า้เยน็ หมู่ 1 ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 9

 ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นทรพัยนิ์ยม หมู่ที่ 2 

 ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เสน้บา้นครูส่อง-บา้น

นายนิพนธ ์สงวนศรี หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 300.00 เมตร สายทาง 1 854,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากถนนทางหลวงชนบท

 – ศาลากลางบา้นหมู่ 3 บา้นหนองนกเขา ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืง

สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 600.00 เมตร สายทาง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็เดมิ – คุม้บา้นคริสต ์บา้นหนองนกเขา หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเกษม อ าเภอ

เมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1000.00 เมตร สายทาง 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยทบัพระ หมู่ที่ 1 

บา้นหนิกอง ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  ระยะทางไม่ สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยสมบูรณ์ทรพัย ์หมู่ที่

 5 บา้นคลองยาง ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 500.00 เมตร สายทาง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 14 บา้นเนินดนิ

แดง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ย สายทาง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 เสน้คุม้บา้น

หนองกระพอ้ บา้นวงัรี ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั

สระแกว้ ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 700.00 เมตร สายทาง 1 1,523,500                    

เตรียมความพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงในการด ารงชวีติและพฒันาคุณภาพชวีติใน

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 13,461,800                

งบด าเนินงาน 8,533,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,533,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 726,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 424,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,107,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 24,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 104,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดต ัง้จดุเชือ่มต่อระบบอนิเตอรเ์น็ต (LAN) 

และการปรบัปรุงสายสญัญาณ พรอ้มท ัง้ติดต ัง้อปุกรณ์ตามหลกัวชิาการ 0 92,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดักจิกรรมออกรา้นเจรจาจบัคู่ธุรกจิและใหค้ า

รึกษาในงาน business forum ครัง้/วนั/คูหา/หนา้/ 0 4,881,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,157,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,157,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 696,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 213,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 431,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 51,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 222,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา 0 20,000                        

งบลงทนุ 656,000                   

ครุภณัฑ์ 656,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 205,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องคอมพวิเตอร์ ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ตู ้ 10 55,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย เครื่อง 2 300,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ L3 SWITCH ขนาด 24 ช่อง เครื่อง 1 130,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,272,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นอตุสาหกรรมเพือ่ให ้

บริการแก่ผูป้ระกอบการ นกัลงทุน รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 0 4,272,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 82,408,700                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรปลอดภยั 4,106,700                 

งบลงทนุ 4,106,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,106,700                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,106,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองสระกดุปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 8,757 

ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 9 ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและขยายสระน า้ บา้นหนองกระทุ่ม ปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,707 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 9 ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์จ. แห่ง 1 438,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองฝกัมดีบา้นสนัติสุข ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 14,784 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 539,800                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกพรอ้มขยายคลองขมุปูน ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 18,130 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 7,11 ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกและขยายสระน า้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,060

 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,348 ลูกบาศก์

เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองยทุธศาสตร ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

33,718 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 5,8,6 ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรญัประเทศ แห่ง 1 1,300,000                    

จดัหาแหลง่น า้เพือ่การอปุโภคบริโภค 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาแหลง่น า้อปุโภค-บริโภค กวา้ง 75.00 เมตร

 ยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 8.00 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลทพัราช อ าเภอตา

พระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสระประปา กวา้ง 42.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 

ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร หมู่ที่ 8 ต าบลทพัเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 500,000                      

จดัหาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรปลอดภยั 69,282,000                

งบลงทนุ 69,282,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,282,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 68,782,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเพิม่ประสทิธภิาพอ่างเกบ็น า้เขาตะกรุบ พรอ้ม

ระบบท่อส่งน า้และอาคารประกอบ ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มทางเทา้ บา้น

สุขส าราญ ม.12 ต.เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข 2527 พรอ้มขดุลอกหนา้ฝาย

 หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้  หมู่ที่ 2 ต าบลวฒันานคร อ าเภอ

วฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวง  อ าเภอ

วฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นมติรไมตรี  หมู่ที่ 13 ต าบลคลอง

หนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นพวงนิมติร ม.5 ต.เขาสามสบิ อ.

เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นเขาสามสบิ หมู่ที่ 4 ต.เขาสามสบิ 

อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองไสไ้ก่จากอ่างเกบ็น า้คลองสม้ป่อยเขา้พื้นที่

การเกษตร บา้นโคกระกา หมู่ 3 ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ต าบล

คลองหนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้บา้นหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลคลอง

หนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นเนินสะอาด หมู่ที่ 14  ต าบลคลอง

หนิปูน อ าเภอวงัน า้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้  หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยโจด  อ าเภอวฒันา

นคร  จงัหวดัสระแกว้ แห่ง 1 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองไสไ้ก่เขา้พื้นที่ทางการเกษตรพรอ้มลาดปูน 

กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หมู่ที่ 11 ต.ทพัเสด็จ อ.ตาพระยา จ. แห่ง 1 500,000                      

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 506,000                   

งบด าเนินงาน 506,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 506,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 116,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 116,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุศึกษา 0 245,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 3,000                         

สรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้การเกษตรจงัหวดัสระแกว้ 5,514,000                 

งบด าเนินงาน 3,524,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,524,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,374,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ์ 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Roadshow 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 37,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 27,000                        

งบลงทนุ 1,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,990,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยต์ามแบบ สวข.1 

ขนาด 3x4 เมตร ใน อ.วงัสมบูรณ์ อ.คลองหาด และ อ.อรญัประเทศ จ. หลงั 3 390,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงคดัแยกชมพู่ชนิดปรบัอณุหภูม ิต.ซบัมะกรูด 

อ.คลองหาด จ.สระแกว้ หลงั 1 1,600,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 14,730,500                

ส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละจดักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 12,730,500                

งบด าเนินงาน 12,730,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,730,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 199,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 602,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,821,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 164,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 0 447,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 222,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ 0 520,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Roadshow 0 214,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 219,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง แสง ส ีเสยีง ประวตัิและการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการท่องเที่ยว 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 253,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติและเผยแพร่สือ่ท่องเที่ยวทางสถานีโทรทศัน์

 เคเบลิทวี ีสถานีวทิย ุสือ่สิง่พมิพ ์สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 0 1,180,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 168,000                      
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานตกับาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดนิไทย-

กมัพูชา ในวนัออกพรรษา ครัง้ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 838,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 838,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 287,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 287,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 185,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 4,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 421,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 231,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 140,000                      

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอนาฬกิากลางเมอืงพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต.

ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ แห่ง 1 2,000,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 52,725,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 52,725,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการคา้ชายแดน 49,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการคา้ชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพือ่นบา้น 49,000,000                

งบลงทนุ 49,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.348-นิคมอตุสาหกรรม

บา้นป่าไร่ อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ขนาดผวิจราจรกวา้งขา้งละ 6.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทาง 10.000 สายทาง 1 49,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 3,725,000                 

พฒันาเมอืงสมนุไพรกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 51,000                     

งบด าเนินงาน 51,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 51,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 51,000                        

พฒันาการผลติสนิคา้ดา้นปศุสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐานปลอดภยักลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 3,674,000                 

งบด าเนินงาน 3,674,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,674,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,268,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมสนิคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั 0 2,268,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 460,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 460,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 308,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 450,000                      


